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இல�ைக மர�� கைதக�
ப�� அ��க�

இல�ைக மர�� கைதக� ப�� அ��க�

மர�வ��கைதக�  எ�லா�
ஆதார��ளைவ  அ�ல.  ெப��பா��
அைவ  வா�வ�  வ�தைவேய.   ���யா,
சா�யா,  அேசாகமாலா  காத�  கைத,
�காரமகாேத�,  �த�த�� கைத,  கைட�
க��  ம�ன�  கைத  ேபா�றைவ
வரலா��  ��க��  ப�வா���ளன.
ெவ�நா�டவ�க�  மர�  வ��



கைதகேளா�  ெதாட���ள  ஊ�கைள�
ேத�� ேபா� பா��பா�க�.

இல�ைக�� த��ப��க��  பல  மர��
கைதக�  ேகா��ட�  ெதாட���ளைவ.
இராமயாண���,  �வப�தனான
இராவண� இல�ைகைய ஆ�ட ம�ன�
எ��  ������ள�.  இ�  பல����
ெத��த  கைத.  இல�ேக�வர�  எ��
அைழ�க�ப�ட இராவண�� அர�மைண
இ��த  இட�,  �ைத  �ைறைவ�க�ப�ட
இட�,  ஹ�மா� எ��த அேசாக வன�,
இராவண��  ��பக  �மான�  ����
ைவ�க�படட �மதன�தள� இ��த இட�,
அைம�த  �ர�க�  பாைதக�  ஒ�  மர��
கைத��  ����ட�ப���ள�.   இ��
வ��  இ�ப�  கைதக�,  இ���க�,
ெபௗ�த�க�,  க�ேதா��க�க�,



இ�லா�ய�க� வ�வ�த மர�� கைதக�.
இ�  ேபா��  பல  கைதக�  உ��.
வா���  இர���க�.  இல�ைகைய�
�ற��டமாக�  ெகா��,  ெவ�நா���
�ல�  ெபய���  வா��;  இள�
ச�தாயத�ன���  இ�கைதகைள
ெசா���க�. ந��னா� ந�ப���.

                                 
 ♣♣♣♣♣



அ���ைர

ெபா�  �ேல��ர�  அவ�க�  அ���ய
மர��கைதக�  ெதா��ைப  ப��க  எ��த
நா�  அைத�  �ேழ  ைவ�க��ைல.
இர��  ம�  ேநர���  ப���  ���த
��னேர  அைத  �ட ���த�.  கைதக�
அ�தைன �வார�யமாக இ��தன.  மர��
கைதக�  அ���  ெகா��  வ���றன.
அைவ  வா�வ�யாக  ச�த�  ச�த�யாக
ெதாட�பைவ.  இ�ெபா�ெத�லா�  கைத
ெசா���  ேக�ப�  �ைற����ட�.
ஆகேவ  அ���  �ைல��  உ�ள



கைதக���  அ���வ�  ெகா���
�ைலெபற�  ெச���  ஆ��ய���  ந��
பாரா�டாம� இ��க ��யா�.

நா�  ��வனாக  இ��தேபா�  அ�மா
ெசா��ய  பல  கைதக�  ஞாபக���
உ�ளன.  அைவ  அ���வ�  க�டனேவா
ெத�யா�.  ஒ�  கைத  பா��  வ���
இ����.  ’ப�டார�  �ள�த�  ��தைன
ெகா�டாேன  ேசனா�ராச�’  எ��
ெதாட���.  அ�மா  ���  பாடைல��
பாடமா�� ைவ����தா�. ந���� நட�த
ெகாைலைய�  ப��ய�தா�  பா��.
ேகா���ேல சா��ைய �சா���� இட�
ர����ப�யாக அைம������.

       �����  ேக��க�
அேனகமானைவ



       ����  �ைர�சா�  த����
ேக��ட

       ந���� தைல�கார� ���தா�
எ�றவ�

       நா��னா� அ�சா� பா�ம�.

���  இ�லாதவைன  ’ந����
தைல�கார�’  எ��  �வ��த�  என��
அ���  ���ைப  வரவைழ�த�.  இ���
வரவைழ��ற�.

அேசாகமாலா  கைதைய எ�தைன தடைவ
ப��தா�� அ��கா�. கைத �������
��னான  ஒ�  கால���  நட��ற�.
இல�ைகைய  ஆ�ட    அரச�
��டைக�����  இர��  மக�க�.
�����யவ� ெபய� சா�யா.  ஒ�நா�



அவ� அேசாகமர� கா��ேல ஓ� அழகான
ெப�ைண� க�� காத� வய�ப��றா�.
அவ�  ச�டாள�  சா�  எ�றா��
தய�கா�  அவைள  மண��றா�.  அரச�
அவ�கைள  அர�மைனைய���
�ர�����றா�.  அவ�க�  கா��ேல
வா��றா�க�.   ஒ�நா�  அேசாகமால
��ைக�� ர�த�பாலா எ�ற பதா��த�
தயா���  அரச���  அ����றா�.
அரச�  ேகாப��ேல  அைத  �வ��ேல
எ��றா�.  ���  கால���  அரச���
���க  ��யாத  �யா�  வ�தேபா�
�வ��ேல ஒ�����த உனைவ ம����
ேச���  சா���டேபா�  ேநா�
�னமா����ற�.  அரச�  மகைன
ம����றா�. அேசாகமாலா�� கணவ��
அர�மைன��  �����றா�க�.  ஆனா�
அரச�  இற�தேபா�  சா�யாவா�  



அரசனாக ��ய��ைல. அவ�ைடய த��
சாத��ஸ���   ரா��ய�  �ைட��ற�.
ரா��ய�ைத  இழ�தா��  அவ�  காத�
மைன�ைய  ைக�ட��ைல.  காதைல�
ேபா��� அேத சமய� சா�ைய எ�����
அ�ைமயான கைத.

இ�ெனா� உ��கமான கைத  க����
உ�ள  ைவரவ�  மைல  ச�ப�த�ப�ட�.  
����ரமராஜ��க�  க��ைய  ஆ�ட
கால���  க���ெப�ைண  ப�
ெகா��தா�  நா���  ���ச�  �ல��
எ�ற  ந���ைக  இ��த�.  ம�ன��  
அ�கா�   ���ல  எ�பவ�  ப�
ெகா��ப� எ�� ந�பைவ�� ெப�கைள
பலவ�தமாக  அ�ப��தா�.  ஒ�  �ைற
க���  ெப�ெணா���ைய  ப�
ெகா��பத�காக  கா��ேல



க���ேபா�����  ேசவ�க�  ����ய
��ன�  ���ல  அவைள  பலா�கார�
ெச�ய�ய�றா�.  அவ�ைடய  காதல�
ஒ������ அவைன� ெகா����� த�
காத��ட�  ெகா�����  ஓ��
த��னா�.  1815�  ���தா�ய�க�
க��ைய  ைக�ப��ய  ��ன�  அ�த�
ெப�  த�  கணவ�ட�  க����
����னா�.

இ�த  வைகயாக  �வார�யமான  பல
கைதக�  இ�த  ெதா����  உ�ளன.  
மர��  கைதக�  வா�வ�யாக  வா�வதா�
��  உ�ைம��  ஆர����  ஒ�ெவா�
ச�த��ன��  அைத  த�க�  க�பைன
வள�தா�  ெப����பா�க�.  ப�
உ��ைட  உ�ள  உ�ள
ெப�தா���வ�ேபால  இ�த�  கைதக��



வள���ெகா�ேட  ேபா��.  இவ�ைற
ேத��  ெதா���  அழகாக  த�த  ெபா�
�ேல��ர���  ந��  �ற
கடைம�ப�����ேறா�.  இத�காக  அவ�
ெச�த  ஆரா���க��,  த�த  ச���ர�
����க��  ப����ேபா�  �ர��ைப
ஏ�ப�����றன.  அவ���  எ�
பாரா��க�.   ��ட  ஆ��ட�  அவ�
ப� ேம�� ெதாடர���.

அ. �����க�

ெராெறா�ேரா, 14 ஏ�ர� 2016



ஆ��ய��
ேபனா�����..

மர��  கைதக�  ேக�ப��  பல���



���ப�  அ�க�.  அ���;  பா��,
பா�ட�,  கைத  ெசா���  ேபா�  ஏேதா
ேந�� பா��ப� ேபா� இ����. ஆனா�
ேக��க�  ேக�டா�  அத��  சா���
ேபா��� ெசா�� “இ� கைத என�� எ�
அ�மா  ெசா�ன  கைத”  எ��  ெசா��
ம���  ��வா�க�.  ஊ���  ஊ�
க���கைதக��  �ல  ஒ��ைம�����.
கைத��  அ�சய�  நட�ப�
ெபா�வானெதா�றா��.  அ�ேபா�  தா�
கைத��; �வ��ய� இ����.

ஒ�  ச�பவ�ைத  ைவ��  அத��  க�.
���.  கா�.  வா�.  ைவ�� க�பைன��
கைத  உ�வா�க�ப��.  அ�  கால�
ேபா��� பல�� க�பைனக�ட� கல��
கா� அ�ல� ��� ��� மா�றமைட��.
இைவ  எ����  ப�யாத  கைதக�.  �ல



சமய�  ந�ப�  ��யைவ.  �ல  சமய�
இ�ப���  நட��மா  எ��  ����க
ைவ���. அேனகமாக இைவ ேகா��க�,
���தவ  ேதவாலய�க�.  ம��க�ட�
ெதாட���ளைவ.  காரண�  “அ�த�
ேகா���  வா��த  ��த�  அ�த�
ேகா���  பல  காலமாக  இ����
ேவ�பமர  இைலைய�  பா���  �டமான
��ைளைய  எ���  நட�க  ைவ�தா�,
க�ெத�யாத  ஒ�வ����  பா�ைவ
ெகா��தா�  எ�றா�  அேத  �ைல��
உ�ளவ�க��  தம��  அ�  நட�காதா
எ��  �ர��  அ��  ெச�வா�கள.
அ�கைத�னா� ேவ�ப மர�� ேகா���
�ரப�யமைட��. �ல ேவைல �ர��தமான
ஊ� ெபய� ேதா��யைத� ��ன�யாக
ைவ�� கைதக� உ�வா�க�ப�டைவ. ஊ�
ெபய�க�  அேனகமாக  இன���  ெபய�.



ந�.  மர�,  மைல,  வ��பா�� தள��ட�
இைண�தைவயாக  இ����.  இத��
உதாரணமாக  க��காம�ைத  எ����
ெகா�ளலா�. ெந�க��க� �ைற�த கம�,
க��காமமா���.  ��கள��ல “கம”  என
��பட���ள�.  இ�  ேபா�ேற  ���
���வாக  மா���ள�.  ��க�  அ��
வ��ைய ச���ததா�  க��காம� என�
ெபய�  அவ���  வ�த�.  அதனா�
க�hகாம�  எ�ற  ெபய�க�  உ�ளவ�க�
எ�ேலா�� கட��க� எ�ப��ைல.

அ��  நட�த  அ�சய�கைள�  ப��
ஏராளமான  கைதக���.  ��க�
வ��ைய�  க��  காத���  ��மண�
ெச�த  கைத.  அ�த�  ��றாட��
உ�வா�யேத.  ��ன�  ��மாவான�.
மர���கைதக�  பலவ����  ஆதார�



�ைடயா�.  �ல  வரலா��ல
ப�வா���ளன. த�� நா��� மர� வ�
வ�த  கைதக�  ஏராள�.  அ�கைதகைள
அ��பைடயாக  ெகா��  �ராம���
ெத�வ�களான மா�யம�ம�,  மாடாசா�,
க��ப�ணாசா�,  ம�ைர�ர�,
�டைலசா�; ேபா�ற ெத�வ வ�பா�க�
�ராமம�க�ைடேய  ேதா����ள�.
இ�கைதகைள�  ப��  ெச�யா��டா�
கால�ேபா��� அைவ மற�� ���.

க��� கைதகைள மர� வ� வ�த நா���
கைதக�  என��  அைழ�கலா�.  �ல
பா��மா�  தம�  ேபர���ைளகைள
��க  ைவ�க  ெசா���  பா���
கைதகளா��.  க���கைதக�  �ல  சமய�
��மாவாக  மா�ய���.  ���லா�
பய�க����  �ராதான  இட�கைள�



கா��பவ�  அ��ட�ேதா�
ெதாட���ளமர�  வ�வ�த  கைதைய�
ெசா��  அவ�க��  பாரா�ைட�
ெப�வா�.  ஆனா�  அவ�க���  வரலா�
ெத�����க  ேவ��ய  அவ�ய��ைல.
இதற�  உதாரண�  மாம�ல�ர�ைத
ெவ�நா���  பய�க���
���கா��பவ���� ப�லவ�கைள� ப��
ெத�����க  ேதைவ��ைல.  எ�லாேம
கைதெசா���  �த���  த����ள�.
இ�கைதெகா��� வ�� சர�ய�, ���யா,
அேசா�கமாலா,  ப�ரவ  மைல  ேபா�ற
கைதக�  ��கள  ம�க�ைடேய
�ரப�யமான  கைதக�.  ��மாவாக��
எ��க�ப���ள�

ெபா�  �ேல��ர�  –  ��சாகா  –
கனடா



14-4.2016
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மர�� கைத 1 (ேவலைண�
ப��வாச�)

     



   

      மர�� கைத 1

மர�  வ�  வ��  கைத�  ெதா���;”
�தலாவதாக வ�வ� யா� �டா நா���
உ�ள ேவலைண� ப��வாச�.  ேவ� +
அைண  =  ேவலைணயா�ய�  எ�ப�.
அதனா�  இ��  மத����  இ��
ெதாட����.  ஒ�  கால���  ப�ைண�
பால� வ��� ேவலைண� �வாக இ���,
பால� வ�� �� எ�ற ெசா�ைல ����
��ட�. கம���� �ற�பான �ராம� இ�.
இ��  ெப��பானைமயாக  வா�பவாக�
இ���க�.  யா�நக��  இ���  ெவ�
�ர��� இ�ைல.

இ��  மத�  ெச��த  வள��த  இட���
எ�வா�  ப��வாச�  வ�த�?



ேபா����ேகயைர�ேபா�  அ��
����க�  வ��  ஆ��ர���  ேகா��
க�ட��ைலேய?  அ�  தா�  கைத��
���. யாழ�பாண வா��; கைர ஓர���
இ���  ெவ� அ�ைம��, ம���பா�
எ�ற  இட���  அ��த�க�  நட���
ப��வாச� ஒ�� மர�ேசாைல� �ைடேய
அைம�த�ள�.  அ��த�க�  எ�ற�ட�
அைத  அ����த  அக�ற  இ���க��
தய��வ�.  சன�க�� அ�� ��டமாக�
ேபாவ�னா�  ஊ��  ெபய��
�ர��தமைட��.

ெத����யா���ந� மலபா�, �ழ�கைர,
ேவதா��ய�  ேபா�ற  கைரேயார
ஊ�க�����  இல�ைக��  ����க�
வ�ததாக  வரலா�  ெசா��ற�.  ஒ�
கால���  இ�ைறய  க�தசா�



ேகா����த  இட���  ����க�
இ��ததாக  அ�ய�ப��ற�.  அ�த�
கால���  ெத����யாைவ�  ேச��த
இ��  மத������  ����  மத����
மத�மா�ய “க�தசா��” எ�ற வ�ச��ன�
�யாபார�  ெச���  ேநா�கமாக
சாவக�ேச�,  ெகா�காம�,  �����,
உச�, எ��ம��வா� ேபா�ற ஊ�க��
��ேய�ன�.  �லகால���  ��
அ�����  �யாபார�  ெச�ய  வச��
படாைமயா� இ�ேபா� ந��� க�தசா�
ேகா������  ேம�  ேம�  ப��யான
���க� வள��� ��ேய� அ�� ம��
ஒ��  க��யதாக  பழ�  ��க�
����றன  அ�ப�  வ�தவ�க�
யா��பண�  �டா  நா���  உச� எ�ற
ப����  ��ேய�,  �  �ன�  ந����
உ�ள  ���க�  வள���  ��



ெபய��தன�.  ந���  ��க�
ேகா�� க��வதகாக அவ�க� ேசானக�
ெத��  ப����  இட�ெபய��தன�.  இ�
வரலா�.

ந���  �ல�தான��  அ�ேக  ஒ�
����  ��த�  ஒ�வ�  அட�க�
ெச�ய�ப�டதா��,  அ�காரண�தா�
����க�  அவைர  அட�க�  ெச�த
இட�ைத�  த����  வர  ஒ�  வாச�
ேகா����� ேபாக ேதா����க�ப�ட�.
அ�வ�லாம�  அவ�க�  �த��  வச�த
இடதைத  ���  அக��  ேசானக
ெத���� இட� ெபய��த�னா� ேகா��
வாச��  ���மக�  க��ர�  ��பத��
இட� ெகா��க�ப�ட�.

ெவ� கால���� (எ�த� கால�,  ஆ��
எ�� ேக�க ேவ�டா�) ���, ஒ� நா�



ஒ�  �வசா�  தன�  �ல����  உரமாக
கா��த  இைலகைள�  �ைத�க�
ேபானேபா�  அவ�  ைவ����த
ம�ெவ��  “ெடா�”  எ�ற  ச�த��ட�
ம�����  இ��த  ஒ�  ெபா��ட�
ேமா�ய�.  ஏேதா  �ைதயலா���  எ��
எ��  அவ�  பா��த  ேபா�  அழ�ய
�ேரத�  ஒ��  இ��பைத�  க�டா�.
ெவ�  காலமாக  �ைத��  �ட�த
�ேரத���  இ���  ம�ெவ��  ெவ��
இர�த�  வர�  ெதாட��ய�.  அ�  தா�
கைத�� வ�� அ�சய�. ேபேயா �சாேசா
எ�ற பய��, அவ� ம�ைண �����
������  ஓ��  ேபா���டா�
ஒ�வ����  நட�தைத  ெசா�ல��ைல.
அ�  �ைதயலாக  இ�����தா�  கைத
ேவ�.  இர��  வ�த�.  அவ���  தான
க�ட  �ேரத���  �ைன�  ��கதைத



ெகா��க��ைல. அ� நட�த இட� அவ�
�������  ெவ�தார���  இ�ைல.
நட�தைத  �ைன�தப�  �����டா�;
கன��  அ�த  அழ�ய  �ேரத�  வ�த�.
தா�  அ�ப�க�  எ�ற  ஞா�  ஒ�வ��
�ேரத�  என��.  அ�த�  ��தமான
இட���  ப��வாச�  க���  ப�
யா��பாண���  உ�ள  ெல�ைப
எ�பவ�ட�  ேபா�  ���  கைதைய��
ெசா��� ப� ெசா����. ெல�ைப��
�லாச�ைத ��சயமாக ெகா�����கலா�.
ெல�ைப��  கன���  �ேரத�
ெதா�றயேதா  ெத�யா�.  ெல�ைபைய�
ேத�  யா��பாண�  ேபானா�  �வசா�;
அவ� இ��த�ட� யா��பாண� ேசானக�
ெத�வா  எ�ப�  கைத��  ெசா�ல�
பட��ைல.  ஞா���  �ேரத�  க��
���கப�ட  இட���  ப��வாச�



ெல�ைபயா�  க�ட�ப�ட�.  �வசா�
���மாக மா�னாரா எ�ப� ெத�யா�.
இ�த  அ�சய�ைத  அ��த  இ���க�,
����க�,  ���தவ�க�  எ�ெலா��
அ��  ெச�றா�க�.  ஞா���  எ�லா
மத��  ச�மதேம!  ஞா���
க�லைறயான�  ��ட�.  ஆகேவ  அ�த
ஞா� உயரமானவ� எ�ப� பல� க���.
ப��வாச���  அ�ேக  உ�ள �ண���
த��� கட�கைர�� அ�ேக இ��தா��
உ��  உவ���  இ�லாத  ந��ராக
இ��த�  இர�டாவ�  அ�சய�.  ஆகேவ
ேநா�கைள  ���க  வ�ல�  என  அ��
த���க வ�தவ�க� ந��ன�. அ�� வ��
ப�த�க�  �ல  நா�க�  த���
ெச�வா�க�.  ஆனா�  ப��வாசைல
இ���  �ழாம�  கா�பா�ற  ேவ���
எ��  ஒ�வ��  ����க��ைல.



ப��வாச��கான  ஏ���  கத��  ஒ�
நா�  கட�கைர  ஓர���  இ��க
க�����க�ப�ட�.  அ�ப��வாசைல
பா�கா�க  கா�பாள�க�  இ�ைல.
அ���நத�  ெத�ைன  மர�க�க��
ேத�கா� ���னா� க�க� ெத�யாம�
ேபா�  �ேழ  �ழ  ேந���  எ�ப�  உப
கைத. அேதா� ம��ம�ல ப��வாசைல�
காவ�  ெச���  நாக�களா�
��ட�ப�வ� எ�ப� ம�ெறா� உபகைத.
இ�  ேபா�ற  கைத���  ந���
ேகா����  உ�ள  ����  ஞா�
ஒ�வ�� சமா���� ெதாட���டா என�
ேக�கேவ�டா�.  அ�  இ�ெனா�
கைதயா��.  ஆனா�  ஒ��  ம���
��சய�.  ப��வாச�  பாழைட�த
�ைல�� அ�� இ��� இ���ற�. �ல�
ெபய���  ெச�ற  யா��பாண��



����க�  ����  வ�தா�  �ல  சமய�
ப��வாசைல�  �����கலா�.  யா�
க�ட�.?  ந�ல  கால�  ப��  வாச�
�ைனவாக “ப��வாச� அைண”  அ�ல�
“ப��வாச�  கைர”  எ�ற�  ���ெபய�
இ��� அ��ட���� ��ட�பட��ைல.
இ��  இ��ட���  ெப�ய  க��ட�
க�ட�ப��  அ�னதான�
ெகா��க�ப��ற�.

                           ♣♣♣♣♣

 

                  



மர�� கைத 2 (�ரமகா
கா�ய�ம�)



       

மர�� கைத 2

 �ரமகா கா�ய�ம�



 �ரமகாகா� அ�ம� ேகா�� யா��பாண�ைத ஆ�ட ஆ�ய ச�ர
1591 �ஆ�� ஒ�ேடாப� மாத� ேபா����ேகய�� பைட யா��பா
ந��� க�தசா� ேகா��� இ��� ப�����ைற �� வ�ேய யா
1478� கனக��ய��� �� அவன� �த��மார� ��ைகபரராஜே
�ரமகாகா�ய�ம� ேகா�� ச���ர வரலா� ெப�ற ேகா��. ேகா
அ�ரா� ப�ட� கைத ேபா�� �ரமகாகா� அ�ம� ேகா�ைல ��
�சா� ���பைத� ப�� அரச�ட� பல� �ைற��டன�. அவ�� 
அ�� எ�ன �� எ�ப� அவ��� உடேன �ைன��� வர��ைல
“ஓேகா அ�ப�யா. ச�யாக� தா� ெசா���ரா,
“ஆமா� ம�னா” எ�றா� �ஜா�
“ச� இ��ர� நா� வ�ேவ�. �� ெசா�வ� உ�ைமயானா� என
ம�ன� ெச�ற �� �சா� ம� ேபாைத ெத��� �ய�ல�� வ�த
“அ�மா எ�ைன� கா�பா��. உன��� �ன�� எ� கடைம தவறா
” ம���. இெத�ப� நட���. இ�� அமாவாைசயா��ேற. எ�ேக 
“வா�� ம�னா. அ�ம� ச�ன���� ேபாேவா�
ைசவ �சா�களா� �ைசக� ெச�ய�ப�டன. அவ�க�� ஒ��கம�



மர�� கைத 3 (ைவரவ�மைல
இரக�ய�)



மர�� கைத 3

 ைவரவ�மைல இரக�ய�

1469� ஆ�� �த� 1815 � ஆ�� வைர



க��  இல�ைக��  மைலநா��
இரா��ய��� தைலநகரமாக �ள��ய�.
கட�ம�ட����  1629  அ�  உயர���
உ�ள இ�த நகர�ைத� ேபா����ேகய��,
ஒ�லா�த��  ைக�ப�ற��யா�
ேபா���.  ஆனா�  ���தா�யாக�.
���� ெச�� ம�ன��� அ�கா�களாக
கடைமயா��ய �ெரா�க�� உத��ட�.
1815�;  க��  இரா��ய�ைத�
ைக�ப��யதாக வரலா� ���ற�. க��
இரா��ய�ைத ஆ�ட கைட� ம�ன� �
���ரமராஜ��க�. அ�ம�ன� நாய�க�
பர�பைரைய�  ேச��த  த��  ம�ன�.
இ�ம�ன��  நா��  அ�கா�க�
���தா�ய�ட�  சர�அைட�த  ேபா�
க����  ���தா�ய�கேளா�  ெச��
ெகா�ட  உட�ப��ைக��  த����
ம��ேம  ப��ர���



ைகெயா�ப���டா�க�.  அவேனா�  �ல
அ�கா�க�� த��� ைகெயா�ப��டன�.
இத�  �ர�  இ���  ெகா���
�தனசாைல�� உ��.

க�� நகர�  ஒ� கால��� ெச�கடகல
எ�ற  ெபய��  �க��த�.  “ெச�கட”
எ�ற  �ற�  அ��  மைல  ெயா���
வா��த�னா�  அ�ெபய�  வ�தெத�ப�.
ஆனா� கால�ேபா��� “மகா�வர” எ�ற
��கள� ெபய�� அ�நகர�ைத ��களவ�
அைழ�க� ெதாட��ன�. மகா�வர எ�ப�
ேம�ைமவா��த  நகர�  எ�பதா��.
ஆனா� மைலக� சா��த  நகரமாைகயா�
க��  எ�ற  ெபய�  “க�த”  எ�ப��
இ���  ேதா��ய�  எ�ப�  பலர�
க���. ��கள��� க�த எ�றா� மைல
எ�ப� அ��தமா��. “க�த�” ��கைன�



�����. ��ற��� இ���� க�த����
க�த���� ெதாட����.

ைபரவ�  கா�����  ெத�வம�ல.
�ராம��� காவ� ெத�வமாக�� பாதாள
உலக���  உ�ள  ேபா��ஷ�ைத�
கா�பவராக  இல�ைக�� ��கள ம�க�
ைவரவைர  க���றா�க�.  இல�ைக��
ைபரவ�  வ�பா�  த��,  ��கள
ம�க�ைடேய  ெபா�வான  வ�பாடா��.
ைவரவ���� ெபா�க�, வைடமாைல, ப�
ெபா�ற சட��க� வடப���� ம�களா�
கைட���க�ப��  வ�தா��
கால�ேபா���  ைவரவ�  ேகா��க��
ஆ�,  ேசவ�,  ப�  ெகா��ப�
��ேன�வர� கா� ேகா��� �ர�சைன
உ�வாக  ��னேர  ���த�ப����ட�.
ெப��பா��  ைவரவ�  ேகா��க�



ேதா�ற���  ��யைவ.  �ல�ைத
��னமாக  பா���  ைபரவைர
வண��வா�க�. �வ�� ேகாப �ைலேய
ைபரவ� எ��ற� ஐ�க�.

இ�த  ெத�வ��ன  ெபய��  க��
நகர���  ைவரவ�  மைல  எ����.
அ�மைல��  ��கால���  இல�ைக��
வா��த  இய�க�களா�  ேபா��ஷ�க�
�ைத�கப����தாக��  அைத  கா�க
ைவரவ�  அ��  �����தாக��  பல��
ந���ைக.  அ�மைல��  அ�கால���
��பத�க�� அட��த ெச�க�� �ைற��
இ��தன.  ���ைத,  ந�.  கர�.  ஓநா�
ேபா�ற  வன�ல��க�  அ��வாச�
ெச�த�னா� ம�க� அ�ப�����  ேபாக
அ��ன�.  ைவரவ� வ�பா��ைன க��
இரா��ய�ைத ஆ�ட நாய�க� ம�ன�க�



கைட����� வ�ததா� இ�மைல ச���ர
வரலா� ெப�ற�.

�ேர�க  ேதச��  அ�ல�  ெத�வ�ைத�
ேபா�� ைவரவ� ெத�வ� க�த�ப�ட�.
வ�டா  வ�ட�;  ைபரவ���  நரப�
ெகா��ப�  அவ�ய�,  இ�ைலேய�
ெத�வ���  ேகாப����  ஆளாக
ேவண�வ�� எ�ற பய� அ�கால க��
இரா��ய  ம�க�ட�  இ��த�.  அவ�க�
ெபௗ�த�களாக���தா��  ப���
ெத�ேயா,  �க�த  ெத�ேயா,  ைவரவ
ெத�ேயா, ��� ெத�ேயா என இ���
கட��கைள��  வண��வ�தன�.  இத��
அவ�கைள  ஆ�ட  ம�ன�  �ற���
இ��வாக  இ��தேத  காரணமா��.
ைவரவ���  நரப�  ெகா��கா��டா�
ப�வகால�க�  பா��க�ப��



மைழ��லா� வர�� ஏ�ப�� என க��
இரா��ய���  வா��த  �வசா�க��
ந���ைக.  ைவரவ�  மைல,  க��
இரா��ய����  அ��ய��  தா��த��
இ��� பா�கா��  அ��� வ�தப�யா�
அ�பா�கா��ைன  ைபரவேர  வழ��
வ�தா� என எ�ேலாh�� ந��ன�. �மா�
500 வ�ட�க��� ேமலான வரலா��ைன
இ�மைல ெகா���ள�. �மா� 650 அ�
உயர��ள  இ�மைல  இ��  க��
நகர����  ெச���  எ�ேலா�ன��
பா�ைவ���  அ�மைல  உ����  உ�ள
80 அ� ெவ�ைள �ற ��த� �ைல தா�
ெத�ப��.

இ�மைல  ப��ய  ����  17�
��றா���  அ���  த�ெபா�த  எ�ற
ஏ����வ�க��  எ�த�ப���ள�.



க��  இரா��ய�ைத  உ�வா��ய
�மலத�ம��ய  எ�ற  ம�ன�
ேபா����ேகய��  தா��த��  இ���
க��ைய� கா�பா�ற காவ� ���கைள
பல  ப��க��  அைம�தா�.  அ��
ைவரவமைல  ���ய�ட�  வ��த�.
அ�ம�ன���� ��ன�� இரா��ய���
பா�கா���� மைல பா��க�ப�ட�.

�  ���ரமராஜ��க�  ஆ��கால���
அவன�  ஆ����  எ�ராக�  பல
அ�கா�க� ���தா�ய�ட� ேச��� ச�
ெச�ய  ஆர���தன�.  ம�க�  மன��
��ைய  உ�வா�க  ைவரவ���  ப�
ெகா���� சட��ைன ம�ன� அ��க�
ப���னா�.  ைவரவ��க  ெகா��க
ேவ��ய  ப�  ெகா��க�படாததா�
இரா��ய����  ஆப��  வ����ட�



எ�ற  வத��  பரவ�  ெதாட��ய�.
அ�கால�� ெபௗ�த ��கள ம�க� இ��
மத�  கட��களான  க�ண�
அ�ம�,  ���,  ஆ�ய  ெத�வ�கைள
��தேரா�  ேச���  �காரா�க��
வண��யதா� இ�� சட�� �ைறகைள
அவ�க�  ��ப�ற  எ����
ெத���க��ைல.

ப����  சட��  ஆர���பத��
இரா�ேய காரணமா��. ��ைள��லாத
மல�யான  இரா���  கன��
ைவரவைர�  தா�  க�டதாக��  தன��
நரப� ெகா��தா� �ழ�ைத �ற��ெமன
ம�ன���  இரா�  ெசா�னா�.
���கார�  ஒ�வ�ட�  ஆேலாசைன
ேக�டேபா�  இராஜ  இர�த�  ஓ��;
க��� ெப� ஒ������ �ைஜ ெச��,



மைலய�வார���  ெகா��  ேபா�  ப�
ெகா��தா�  ��ற�  அக��  எ�றா�
���கார�.  அத�ப�  ஒ�  க���
ெப�ைண� ேத�� ���� �ைஜக����
�� ஒ� இர� மைல�� அைழ���ெச��
அ���ள கா�� மர� ஒ��� க�����
��  ����னா�.  அ��தநா�  ேபா�
பா����  ேபா�  அ�ெப���  உட�
���க�ப�� இற�� �ட�தா�.  ைவரவ�
தன�  ப�ைய�  ������டா�  எ��
ம�க�  ந��ன�.  ஆனா�  உ�ைம��
மைலய�வார�  கா���  இ��த  வன
�ல��க���  அ�ெப�  ப�யான�
பல���  ெத�ய��ைல.  ைபரவ�
மைல�� இரக�ய� பல����   ��ராக
இ��த�. ஏ� க��� ெப� ஒ���ைய
ப�ெகா��பத��  ேத��ெத��க�
படேவ���  எ�ப�  பல���



�ள�க��ைல.

ஒ�  ஆ��,  ��ெரன  க��
இரா��ய���  வர��  ஏ�ப�டதா�  ப�
ெகா����  சட��  �ைற  ��ர�
அைட�த�.  இ�த  சட��ைன  ச�வர
ெச���  ெபா���  �ண�ல  எ�ற
அ�கா�;  ஒ�வ���  ெகா��க�ப�ட�.
இவேனா  ெப�  ஆைசெகா�டவ�.
ஒ��க��லாதவ�.  தா� ஒ� அரச  க�
எ�ற �ரைமைய ம�க�ைடேய உ�வா��
ம�ன��  ந�  ம��ைப�  ெப�றவ�.
இராச  சைப��  இ���  ஒ�  அழ�ய
க���  ெப�ைண ெத������  வ��
ப�  �ண�ல  த�  ஆ�கைள
அ���னா�.  த�க���
எ��களானவ�கைள ப� ����� �கமாக
அவ�க�  ���ப���  உ�ள  ஒ�



ெப�ைண�  ேத��ெத���  வ��  ப�
ெகா��பா�க�.  இ�ப�  ேத��ெத��க�
ப�ட ெப� ம�ன��� �� அைழ���
ெச�ல�ப�டா�.  அவைள�  ���பா��,
ஆைட  ஆபரண�க�  அ���,  ைவரவ
மைல�� ����ெச�றன�.

அ�த  அழ�ய�  ெப��� ேம�  ஆைச
ைவ�தா�  ���ல.  மைல��  மர�
ஒ���  ெப�ைண  க���ேபா��
காவ�கார�க�  ����ய�ட�  ���ல
இரக�யமாக  அ��ர�
மைல���ேபானா�.  இ�த  �ைறையேய
அவ�  ��ன��  க���  ெப�கைள�
க�ப��க பா��த� பல���� ெத�யா�.
அ��  வ�த  �ணவல,  அ�  ெப�ைண
க�ப��க  �ய�றேபா�  �ற�  ெவ��
ேபா�� ேவட�  ேபா��,  அ�ெப�ைண



கா�பா�ற அவைள� ேத� வ�த அவ��
காதல�  க��  ��டா�.  �ணவல
ெப��ன�  காதல��  க����
இைரயானா�.  ெப�ைண  கா�பா��,
அவ�ட�  ெகா�����  ஓ��த��னா�
காதல�.

ம�நா�  �ண�ல  மைல��  இற��
�ட�த  ெச��  ம�னைன  அைட�த�.
அவ� இற�த காரண�ைத ம�ன� அ�ய
அ�க  ேநர�  எ��க��ைல.
அவைன�ப��ய  �பர�  ��னேர
ம�ன���� ெத�யவ�த�. 1815� ஆ��
���தா�ய�  இரா��ய�ைத  ைகப��ய
��ன�  அ�ெப���  கணவ��
��ம�யாக  க��  இரா��ய����
����ன�.

ெச�ற ��றா��� ம���� மைல��



உ�ள கா�கைள� ��பர� ெச�� அ��
��த� ேகா�ைல�� 80 அ� உயர ��த�
�ைலைய�� அ����ய தாமான�த எ�ற
��த ��� �தா��தா�. ைபரவ மைல�ன
வரலா��  ெதாட��ைன  அங�  வள��த
உய��த  மர�கேள  �ைன���ைவயா�
இ��தன. இ�ேபா� உ�லாச� பய�க�
த��வத�காக  ேஹா�ட�க�  பல  அ�
ப���� ேதா�� ��டன.

             ♣♣♣♣♣



மர�� கைத 4 (��தள�
வா� மைர�காய�)



மர�� கைத 4

��தள� ெகா������� வட�ேக, ேம�� கைரேயாரமாக 82 ைம�
“எ�தள� ேபானா�� ��தள� ேபாகாேத, ��தள� ேபானா�����ே
த�� நா��� உ�ள ���������, �ழ�கைர���� இ��� வ
நா� ��தள��� ச�ரா� க����� 1950� ஆ�� ப����ெகா�
“அேடய�பா! இ�த� ெப�ய ���� எ�தைன அைறக� இ����? 



“என�ேக அ�வள��� அ�த��ைட�ப��� ெத�யா�. காரண� நா
ஒ�கால��� கட�� மர�கல�க�� இ��யா���� ேபா� வ�க�
“��ைட� பா��தா� ஒ� ேப� �����த �� ேபா� இ���றேத?
“ச�யாக� ெசா�னா�!
… அவைர� ேப���� மர�காய� எ�� தா� அைழ�பா�க�. ம�
“எ�ன?
… ெகாைல ெச�ய�ப�டாரா? யாரா�? எத�காக?
“இ����� உ�ைமயாளரான ம�� மர�காய�� மாமனாரா�.
“எத�காக?!”
“ேவ� எத�காக? எ�லா� ெசா���காக�தா�
“இ�வள� ெசா�ைத�� யா� ேச��த�? த�ேபாைதய உ�ைமயாள�
“இ�ைல!
… இவ�� பா�டானா��� ஒ� �ைதய� �ைட�த�. அ�ேவ ஏைழ
“ேக�க ஒ� �வார�யமான கைத ேபா� இ���றேத ர��! இ� உ�
… அ�ல� � என�� �����றாயா?”
“எ� பா�� ெபா� ெசா�லமா�டா… அவ என��� ெசா�ன ப�ய
“���கைத�� என��� ெசா�ேல�… என��� ேப�� கைத ேக�க
ர���� தன� க�பைன கல�த ேப���� மர�காய� கைதைய� ெ



*******
“��ட�த�ட �� வ�ட�க��� ��, அதாவ� 1920 ம��� ��த
ெப�ேணா காசாைச� ���தவ�, ஆனா� அழ�. ேம�� க��கா�
… என�ேகாபமாக� ேக�டா�.
காத��� உ�ைமைய மைற�க ��ய��ைல. ேப�� ேவ��ேகா
பண ஆைச ���த அவ� “இத�ேக� ேயா�����க�? ேப� எ�ை
“ந�ல ேபராைச�கார மைன�! காத� அவ� ெசா�ன மா�� ெச�த
“ெச�யாம� இ��க மைன� ��வாளா?
… ஒ��த���� ெத�யாம� அ��ரேவ மைன�ைய அ�த� க��க
“அ��த நா� காைல எ�ன நட�த�? ெசா�� ெசா��
“காத� அ��த நா� காைல ேபா� பா��தேபா� மைன� ���� ெ
“எ�ன!
… ேபைய� கன�� க�டாயா? எ�� காத� ேக�டத��, ஆமா�! 
“எ�ன � உ�ைமைய�தா� ெசா���றாயா? அ�ப�யா�, கன��
“ஆமா�! இ����� வட�ேக ஐ�ப� யா� ேபானா� ஒ� ெப�ய சை
“ர��! அவ�க���� �ைதய� �ைட�ததா?” நா� ஆவ�ட� ந�ப
“�ைதய� �ைட�காமலா இ�த� ெப�ய �� வ������.? ேப� ெச
“அ�ேபா�! அ�த� ேபராைச�கார மைன���� தா� பண�கா�யான



…
“பாவ� அவ���� ேப� �ல� �ைட�த ெச�வ�ைத அ�ப��க� 
“எ�ன ர�� ெசா��றா�?!… �ற�த ��ைள�� வாலா? ந�ப���
“நா�� �த�� ந�ப��ைல தா�. அவ� �ழ�ைத ெப�ற ேபா� 
“அ�ேபா மர�காய�� தக�ப��� வா� இ������ற� எ�� ெச
“அமா�! இ� ம������ ெசா�னைத� ேக�� எ�பா�� என��
ர�� ெசா�ன கைதைய ந��வதா? இ�ைலயா? என நா� ேயா��

.

♣♣♣♣♣



மர�� கைத 5 - உட���
கைத



மர�� கைத 5

உட��� கைத

ஊ���  ஊ�  மர�  வ�  வ�த  கைதக�
ஏராள�.  அ�கைதக�  ெப��பா��
அ����  நட�த  ச�பவ�ைத  அ�ல�
ேகா�ைல  அ�ல�  ப����  ெபயைர
அ�ல�  அ����  ஓ��  ஆ���
ெபய�ட�  ெதாட���ளதாக�����.
உட��  எ�ற�ட� ந�  �ைன�� வ��
��ப�  ������  ���ழா��,
கர�ப�தா�ட�ேம.  உட��  �ராம�,
வடேம� மாகாண���, ெகா��� ��தள�
����  ப���  ஓயா�ச�������
வடேம�காக  4  ைம�  �ர���  இ��
ச���ர���  கைரேயார���



அைம���ள�.  ஏற��ைறய  3000
���ப�க� இ���� வா���றன. இ��
வா�பவ�க�  ெப��பாலாேனா�  இ��
மத�ைத� ேச��த த�� ம�க�. இ����;
ெத�ேக  ��ம�க�  எ�ற  கட�ட�
ெதாட�ப�ற  உ����  �ைற�த  அள��.
�ழ�ேக ஒ�லா�த�� ெவ��வா��கா��,
வட�ேக இ��ரா� வா�� ஆ���ைன�
�ராம��.   ேம�ேக  இ��  ச���ர��
காண�ப��.  ெகா��ைப��
��தள�ைத��  இைண���  ��பாைதயாக
ஒ�லா�த��  ெவ��வா��கா�
அைம���ள�.  ��கால���  ச�யான
பாைதேபா��வர�� இ�லாத காரண�தா�
இ�வா��கா�  வ��தக�  ெபா��க�
ெகா��  ெச�ல�  பய�ப��த�ப�ட�.
ஊ���  ஒ�  ைம�  �ர���  உ�ள
ஆ���ைன��,  கட�கைரேயார����



அ�ைம�� ந��� ஊ��க�� �����
�ண�க����. இ����� அ�ைம��
உ�ள  ப���  ஓயாெவ�ற  ஆ���
�ைன�� உ�ள ம�ைண ��க உைட��
ஏ�ப���  ஆ���  ெவ�ள  ��
கட���பா��வத�  �ல�  ��தள�  �த�
ஆைன���தாவ �ரேதச�க� வைர��ள
ப��க�  ெவ�ள���  ��காம�
கா�பா�ற�ப���றன. ஆ��� �ைன��
உ�ள  உைட�ேப  ��  ம��
உட�பா�யெத�ப� பல� �ள�க�.

உட��  ம�க�  ��ேய�ய  இட���
கா�க� �ைற����தன. த�� அகரா���
உட��  எ�ற  ெசா����  “ெதார��
��கா�  “என  இ���ற�.  ��ைனய
கால���  ெவ�ள�  தானாக  உைட��
பா�வதா� அ��ட�ைத உைட�� எ���



��  அ�  ம��  “உட��”  என
ெபய�ெப����கலா�. இ� ெபா��தமான
ெபய� எ�� ��வத���ைல. ஏென��
ெவ�ள  �ைர  ெவ��பாய��வத��
இ��� “அ�வா�” ெவ��த� எ��தா�
அைழ�ப�.

உட��  ம�க�  ெத����ய  மறவ�  �ல
ம�க��  பர�பைர  என�  �ற�ப��ற�.
இவ�க� ெந�த� �ல ம�க�. ெச�ப��க
உைடயா�  த�  ���ெபா���  ��
வ�மா�  ����ளா�.  1664�  ஆ��
ெத����யாைவ  ����க�
ஆ��ெச�தேபா�.   16ஆ� ��றா���
ம�ைர  ம�க�மா����  இராமநாத�ர�
இராசா����ைடேய ேபா� ��ட ேநர�
மதமா�ற���� பய�� 18 ���ப�க� 12
வ�ள�க��  �ல�  ெபய���  க����



ஆனவாச�  �த�  கலாஓய  வைர
��ேய�ன�  இவ�க�  �ர��க
�டகா��ரமான  ம�க�.  ம�னா����
��தள�����  இைட�ப�ட  ப��  ஒ�
கால���  ெச���  �க��த�.
ெத����யா��  இ���  வ��
��ேய�ய இவ�க� த�க� �ல ெத�வ�
�  �ெரௗபைதய�ம���  ேகா��
அைம��  வ�ப�டன�.  ��  ���த��
�������த��  இவ�க�  ெதா��.
உட���  �ெரௗபைதய�ம�,  கா�ய�ம�
���மா�ய�ம�,  �  ஐயனா�  ஆ�ய
ெத�வ�க���  ேகா��  அைம��
வண�க�  ெதாட��ன�.  �
�ெரௗபைதய�ம�  ஆலய�  அைம���ள
இட����  ேம�ேக  மா����
எ�றைழ�க�ப�� இட� உ��.



���ல  வ�வ�த  வ�ண�லவா�களான
இ���வா�க�  ஆ�கட����  ெச��
��  ��ெதா�ைலேய  ந��  வா��
கரவ�க�.  இவ�கள� �ல�  தைலவ���
கமல�க�� எ�ற ெபய�ட� ஒ� அழ�ய
மக�  இ��தா�.  அவ�  அழ��  ெசா��
பல�  ெப�  ேக��  வ�தன�.  அத��
�ல�தைலவ�  த�  மக���  ஏ�ற
கணவ�  �ைட�க  ேவ���  எ�ற
ஆ�வ���  ேக��வ�த  பல���  ம���
ெத����  அ���னா�.   மறவ�  �ல
தைலவ�  ஒ�வ�  கமல�க����
அழைக�  ப��  ேக���ப��  ெப�
ேக�� �� ஆ���னா�.

“மறவ�க� எ�றாேல  ச�ைட���  ெய�
ெப�றவ�க� இவ�க��� நா� எ�வா�
எ�மகைள  ெகா��க  ����.  ��ைய



வள��� �ைன ைக�� ெகா��ப� ேபா�
அ�லவா  நா�  அவைள  மரவ����
��மண� ெச��ைவ�தா� இ����” என
ம��� ெத���தா� கரவ� �ல தைலவ�.

ஆனா� மறவ� தைலவ� த� �ய��ைய
�ட��ைல  “உ�  மகைள  என���
�ைணயா�கா���  அதனா�  உ�
�ல����  ஏ�ப��  அ����  �ேய
ெபா���  என  பய����னா�.  மரவ�
தைலவ�.

ஏ� எ� மகளா� எ� �லம�க� பா��க�
படேவ���  எ��  ேயா��த
கமல�க����  த�ைத  ஒ�வாறாக
மக��  ��மண����  ஒ��த�
ெகா��தா�. அ�த� கால வழ�க��� ப�
க�யாண���� ப�த� கா�கைள�� ந��
��மண ம�டப�ைத�� அைம�தா�.



மணமக�  ��மண����  வ��  �த�
நாேள த� மக�ட�� தன� ம�க�ட��
அ��ைர���  ஓ�  மைற�தா�.
��மண����  வ�த  மரவ�  தைலவ���
ஏமா�ற�  கா����த�.  ெப����
ப�லாக  ஒ�  ெப� நாைய  மண�ப�த�
கா��  க�����தைத  க��  ப�
ேகாப��றா�.  தன��  எ�பா�ட
அவமான�ைத  �ைன��  ப�  ேகாப�
அைட�தா�.  கமல�  க��ைய�  ேத�
ெபான மறவ� தைலவ��� ���ப�� ஒ�
ஏமா�றேம கா����த�. மறவ� தைலவ�
தன�  பைட�ட�  வர  ��னேர
கமல�க��ைய  அவள�  ச�மத��ட�
கட��  ��க���  அவள�  உ�ைர�
ேபா��னா�  அவள�  த�ைத.  அ�வா�
கடல�ைன��  க�ைப�  கா�பத�காக
ப�ெகா��க�ப�ட  கமல�  க��ேய



கரவ�  �ல  ம�க�ன  �ல  ெத�வமாக
வண�க�ப�டா�.  இ�  ேபா��  ேவ�
ஒ� கைத�� உ��.

��தள�  �ரேதச���  ���வ�
இன�தவ�க�  �ர��தமாக  இ��த
காலம�.  வட  ப��ய�  ேவ�யரச�
எ�பவ� ���வ தைலவானாக���தா�.
இவேன  ெந�����  ேம���ப��யான
ேகா�ைட�கா�  எ�ற  இட��ல  ஒ�
கால��� இராசதா�யைம�� �ரதா�கள,
பைட�ர�க�ட�  ஆ��  ெச�தவ�.
இ��ட�  இ�ேபா�  “க�ட�கா�  எ�ற
ெபய��  அைழ�க�ப��ற�.  ����க�;
ெப��பாேலா�  இ����  வா��றா�க�.
��ன�  அ�����  �ர�ட�ப��
��தள���� வட�ேக��ள ��ைரமைல�
ப����  அரசா�டவ�.  ��தள���



ெத���ப��ய�  உட��  உ�பட
கரவ�க���  தைலவானாக
மா��க�தைலவ�  இ��தா�.
ேவ�யரச����  மா��க�
தைலவ��ட��ைடேய  பலகாலமா�
பைக���� வ�த�. மா��க� தைலவ�
த�  மகைள  ேவ�யரச���  மண����
ைவ�க  ��  அ���ய  ேபா�,
ேவ�யரச�  ம����  ெத���தா�.
அதனா� இ� ப��க�� ேமாத ேவ��ய
�ைல  ஏ�ப�ட�.  அ�ேநர�  ���வ��
பைட�  பல�  �ைறவாக  இ��தப�யா�
��ைரமைல  ப����  ��ைர
�யாபார���� வ����த அேர�ய�க��
உத�ைய  அவ�  நா�னா�.  அத��
உட�ப�ட  அேர�ய�  ���வ�க�ட�
ேச���  கரவ�க�ட�  ேமா�னா�க�.
உட����� அ�காைம�� உ�ள ம�கள



ெவ����  க�ட�கா�  எ�ற
�ராம�����  இைடேய  இ��த
சமெவ��� ��த� நட�த�. இ�ேபா��
மா��க�தைலவ�  ெகா�ல�ப�டா�.  
அவைன� �ைத�த இட���� அ�ேக ஒ�
கைறயா�  �����த�.  அ���ைற
மா��க�  ���  என  இ�ேபா��
அைழ���றன�.  இ�ேபா��  ���வ�
ெப��  ெவ��யைட�தன�.  அேர�ய���
ந���  கடனாக  ���வ�  அைனவ��
இ�லா�  மத�ைத  த��ன�.  ஆனா�
��ன�  ேபாh���ேகய��  வ�ைக���
��ன�  அவ�க��  ந�ம��ைப��
அவ�க�  ெகா��த  ச�ைககைள��
ெப�வத�காக  பல  ���வ�க�;
க�ேதா��கராக மா�னா�க�.
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மர�� கைத 6 (�த�த��
கைத)



மர�� கைத 6

 

�த�த�� கைத



             

�த�த��  கைத  நாடகமாக  பல  தடைவ
ேமைட எ���ள�. ச���ய�, ப�டார
வ��ய�  ேபா�ற  ச���ர  வரலா��
நாடக� ேபா�� �ரப�யமான நாடகம�.
ெடா�  ���  �த�த��  எ�பவ�
ைகலாய வ��ய�� சேகாத�ைய மண�
���தவ�.

அ�கால���  ெப��  பத�க��
உ�ளவ�க�  அவ�ய�  மத�  மா�
���தவ�களாக  இ��தாகேவ���
எ�ப� ஒ� கால��� அ���� இ��த
ஒ�லா�� அர�� �ய�.

ஒ�லா�த�,  ேபா����ேகய�க�ட����
யா��பாண  ஆ��ைய�  ைக�ப�ற
�த�த��  எ�ற  ேவளாள��  அ��ரா�



கைரயா� (�� �ல தைலவ��) ெப���
�ைணேபானா�க�.  அவ�க�  ெச�த
உத���  �ர�  உபகாரமாக  ஒ�லா�த�
தா�  ஆ��  ெச�ய  ஆர���த  ேபா�
�ைற�ப����  �த�த��ையைய��.
��வாக�  ப����  அ�கா�யாக  ெடா�
ம�ேவ�  அ��ரா�ைய��
அ�கா�களாக  1658  இ�  �ய��தன�.
அவ�க�  இ�வ����  �த�  ப�ட�
வழ�க�ப��  ம���க�  ேபா�  சகல
அ�கார�க�� ெகா��க� ப�ட�.

�த�த��  �த���  அ��ரா���
உ�றா�ைம ந�ப�க�. ஒ� நா� தன�
மா�ைக��  தா�  நட��ய
���ெதா����  த�  ந�ப�
அ��ரா�ைய  ����னராக  வ��ப�
அைழ����தா�  �த�த��.  ெப�க�



�ஷய���  அ��ரா���  ெபல�ன�
அ�வள���  �த�த����
ெத�����க��ைல.  த� ந�ப��� ஓ�
அைற��  த�ைமயாக  ேபாசன�
பைட����  இ�  ஏவலாள�கைள
அவ���  ேவ��யைத�  ச�வர�
கவ����  ப�  க�டைள���  ம�ைறய
����ன�கைள�  கவ��க�  ெச�றா�
�த�த��.  �த�த����  மைன�
அழகவ��  ெபய���ேக�ற  அழகான
ேதா�ற��ளவ�.  வ��ய�  �ல�தவ�.
அவள�  அழேக  கணவ��  உ����
ஆப�தாக அைம�த�.

���� நட�த �ன�த�� ����ன�க�
ச�யாக  உபச��க�  ப��றா�களா
எ�பைத�  கவ����  எ�ண�ேதா�
ேம�பா�ைவ  ெச��  ெகா��  ேபா��



ேபா�  அ��ரா�  உணவ����
ெகா������  அைற���  அழகவ��
ெச�றா�.  உண�  ப�மா�பவ�கைள
அைழ��  �ைற��லாம�  அ��ரா���
உண�,  உ��வைககைள பைட���  ப�
க�டைள���� ேபானா�.

அ��ரா���  ெப�க�  ேம�  எ�ேபா��
சபல  மன�.  அ���  அழ�ய  ெப�க�
எ�றா�  ேக�க��  ேவ��மா?  �ற�
மைன�ைய� த� தாைய� ேபா� ம����
�ண� அ�றவ� அ��ரா�. அழகவ����
�க�தழைக��  உடலைக��,
நைடயழைக��,  கவ���யான
பா�ைவைய��,  �ரலழைக��  க�ட
அ��ரா�  ெம�மற��  ேபானா�.  த�
ந�ப��� இ�ப� ஒ� அழ�ய மைன�
இ���றா� எ�ப� அவ��� அ�ேபா�



தா�  ெத�யவ�த�.  பா��த��  அவ�
ேம�  அவன���  த�யா�  காத�
ஏ�ப�ட�.  அவ�ட�  எ�ப���
உட�ற�  ைவ�தாக  ேவ���  எ�ற
எ�ண� அ��யவ� மன�� ேதா����.
அ���ய  ���ெத�லா�  அவ���
ேவ�பா��ற.  ப�சாரக�  ேக�ட
ேக��க��� ப�� ெசா�லா� அவன�
எ�ண�  எ�லா�  வ��  ெச�ற
அழகவ��  ேம�  இ��த�.  ச��
ேநர����� ��ன� �ய �ைன��� வ�த
அ��ரா���  ேம��  உண�  உ�ண
���ப���க��ைல.  ைக��ய��ன�
�த�த��ேயா�  ச��  உைரயா�,  அத�
��ன�  தா��ல�  த���  ��
����னா�.  �����  வ���  அவன�
��தைனக�  எ�லா�  அழகவ��ேம�
இ��த�.



��  ����ய  அ��ரா�  �த�த����
மைன�  அழகவ����  �ைல�ய��த
ப��க�  வழ�க�  ��ட��டா�.  த�க�
கா�கைள��,  வாசைன�
�ர�ய�கைள��,  ப���  ப�டாைட��.
ஒ� ச�தன�ெப���� ைவ�� “இதைன�
ெகா��  ேபா�  �த�த����  மைன�
அழகவ���ட� எவ���� ெத�யாதவா�
நா�  த�ததாக  ெகா���வா.  அேதா�
அவைள  நா�  ச����  உறவா�  ஏ�ற
காலெம�  எ���  அ���  வா”  என
��வ�ட�  ெசா���
ெகா��த���னா� அ��ரா�. ��வ��.
�த�த��  இ�லாத  சமய�  பா���
அழகவ��ைய�  ச����  ப��கைள�
ெகா���  அ��ரா���  ���ப�ைத�
ெத���தா�.  அழகவ�� அைத� ேக��
க�� �ன� ெகா�டா�. அ��ரா��� ஒ�



பாட�  ப����க  எ��  ��வ�
ெகா��  வ�த  தா�பாள���  ஒ�
ெச��ைப  ைவ��  இதைன  அ�த�
பாதக��� எ� ப�ெசன� ெகா� எ��
க���� அ���னா�.

��வ�  ����  வ��  ெசா�ன
ெச��ைய��  ெகா��த  ெச��ைப��
க�ட  அ��ரா�  �ன�  ெகா�டா�.
“என�  அ�கார�,  என�  �ண�,  என�
பல�,  ெத�யா�  இவ�  எ�ைன
அவமான�  ப�����டா�.  இவ���
நா�  ந�ல  பாட�  க����ேற�”  என
மன���� க���ெகா�டா� அ��ரா�.
அவ�  ெச��ைக  அட�க�  சமய�
பா�����தா�.

நட�தைத  கணவ����  ெசா��
அ��ரா����  �த�த�����



இைடேய��ள  ந�ைப  பைகயா��
�ர�சைனைய�  ெப�தா�க  அழகவ��
���ப��ைல.

இ�த  ச�பவ�  நட��  �ல  �ன�க��
அ��ரா� ��ட� ேபா�� �த�த��யட�
ேபா�  ெவ��  கா�த�  ஒ�ைற  ���
“க�சா�  �ைற�க����  �ல
மர�கள�க���
க�டைளய��பேவ���.  மர�கள�க�
எ�தைன  எ��  கண�ெக���  உட�
வாசக�  எ���  ெகா�ேவ�.   ���
உம��  ேநர���கா�.  இ�த  ேவ���
கா�த���  உம�  ைகெயா�ப����
என���  தா��.  உடேன  நடவ��ைக
எ��க  உத�யாக  இ����”.  எ�றா�.
�த�த�� த� ந�ப� ேம� ைவ����த
ந���ைக  காரணமாக  அவ�  ���ய



ேவ���  ப��ர���  ைகெய�����
ெகா��தா�  �த�த��.  அ��ரா�  தன�
ப�வா��� ��ட�ைத ���க �த� ப�
தா��யா���ட�  என  �ைன�தவா�
��  ����  உட�வாசக���  பற��ய�
தைலவ���  ஒ�லா�த���  எ�ராக�
�ைண��வதாக  வாசக�  ஒ�ைற  எ��.
அதைன  ��வ�  ஒ�வ�  பற��ய�
தைலவ���  எ����  ெச���  ேபா�
தா�  ஐ���  ���தாக�  ெசா��
ஒ�லா�த ேதசா�ப��� க�த�ைத� கா��
�ைற�பா�ெச�தா�.  �த�� ேதசா�ப�
அ�க�த�ைத�  ெபா�ெயன�  க��
�ைற�பா��ைன  ஏ���ெகா�ள
ம�����டா�.  ஆனா�  அ��ரா�ேயா
��டதா��ைல.  “இ�க�த���
எ����ளைத  ��க�  ந��  �த�த��
ேம�  த�க  ந�வ��ைக  எ��கா��டா�



ஒ�லா�த�  ஆ����  பற��ய�களா�
���  ஏ�ப��  அத��  ெபா���
��கேள”  என  �ப��டா�  அ��ரா�.
அதைன�  ேக�ட  ேதசா�ப�  பய��னா�
த�க  �சாரைண���  �த�த����
மரணத�டைன ���தா�.

ஊ�காவ��ைற ேகா�ைடைய�
க���ெகா����த ேதசா�ப���
த���� �த�த���ட� ந��ற�
இ��பைத ெத��த அ��ரா�
மரணத�டைன ெச�� அவ���
ெத��தா�, �லசமய� ேதசா�ப��ட�
அவ� ேப� த�டைனைய மா�றலா�
என� க��, கால தாமத��� �த�த����
மரணத�டைனைய அவசர� அவசரமாக
�ைறேவ�ற வ�வ��தா�. �த�த����
மரணத�டைன உடன�யாக



�ைறேவ�ற�ப�ட�.

கணவ�  அ�யாயமா�
ெகாைலெச�ய�ப�டைத  அ��த
அழகவ����  உடேன  உ��  ��தா�.
�த�த����  ைம��னான  ைகலாய
வ��ய�  அதைன�  ேக���ப��
ெகா������ ெச�� மகா ேதசா�ப���
நட�த  உ�ைமைய�;  ெசா��
�ைற��டா�.   உடேன  யா��பாண��
ேதசா�ப�ைய��  அ��ரா�ைய��
����வ��ப�  மகாேதசா�ப�
ேசவக�க���  க�டைள��டா�.
அவ�க�  யா�பாண��  ேதசா�ப�ைய�
கட�  மா��கமாக�ம.  அ��ரா�ைய
தைரமா��கமாக�� ெகா�� ெச�றா�க�.
க�ப�� ெச�ற ேதசா�ப� தன�� க��
த�டைன  �ைட���  எ�ற  பய���



கட��  ����  த���ைர�  ேபா���
ெகா�டா�.  அ��ரா�  தைர  மா��கமாக
ெச���  ேபா�  ப�டார�  ேதா�ெப�ற
�ச���  ப�க���  உ�ள  கா���
யாைனய��� மரண�ைத� த��னா�.

அ��ரா�  த�ழன�ல  அவ�  ஒ�
��களவ�  எ�ப�  ப�ேடய�பா��யா�
க���.  �த�த����  கைதப��
மதசா�பான  பல  க���  ேவ��ைமக�
�ல�ய�.  ேசா�நாத�  எ�பவ�
�த�த���� ஏக� ���ர�. அவ�ைடய
மக�  �தனாரா���.  �த�த����
��ேனா�ட�  �ேவன�கபா��� பத�க�
ஒ����த�. அ�பத�க� ச�த� ச��யாக
ைகய��க�ப�� �தனாரா��� கால���
ந���  க�த�வா�  ேகா����
ைகய��க�ப�ட�. அ�பத�க�ைத இ���



அ�ேகா���  காணலா�.  �த�த��
இ��த�ட�  �தனாரா���  வளெவன
ந���  க�தசா�  ேகா����  அ�ேக
இ���ற�.

♣♣♣♣♣



மர�� கைத 7
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மர�� கைத 7

��ேன�வர� ப��ரகா�ய�ம�

        



�லாப������ வட�ேக, ��நாக�
பாைத��, ��� ைம� �ர���
அைம���ள� ��ேன�வர� �வ�
ேகா��. ஐ�� ஈ�வர�க�� இ���
ஒ�ற. வரலா� பைட�த ேகா��.
இல�ைக�� உ�ள ஐ�� ஈ�வர�க��
��ேன�வர� �த� ேதா��யதா�
��ேன�வர� எ�ற நாம� ெப�ற�
எ�ப� பல� க���. �வப�தனான
இராவண� அைத� ேதா����ததாக
ஆதாரம�ற கைதக���

க�ேதா��க�� ெபௗ�த�க��
ெப�பா�ைமயாக வா�� ���ைல��
ெதா�ைமவா��த ��ேன�வர���
ஈ�வர� எ��த�����ப� இ�� மத�
ஒ�கால��� அ�ப��க�� ெச���
வள��த���� சா�றா��. ஆலய�ைத�



�ழ ெத�ன�ேதா�ட�க��
ெந�வய�க����.  �ள�ேகா��
ம�ன�. பழ� ெப�ைமகைள இழ��
�ைத�த �ைல�� இ��த ேகா�ைல�
�����த ���ப�கைள �ைறவற�
ெச�� மகா��பா�ேஷக� ெச���தா�.
ஆலய� ெதாட�பான க�ெவ���
சாசன�க� இ��� காண�ப���றன.
ஆலய��� உயரமான பைழய
க�����ள��க� இ���
காண�ப���றன. ஒ� சமய�
�ைளயா��ெகா����த ஒ� ���
அ�சய�த�த�கவா� த�க���ரமாக
மா�யதாக�� அ�த ���ரகேம
இ��� உ�ேள ைவ�� �ைஜ
ெச�ய�ப�வதாக� மர� வ� வ�த
கைத���.



�� ��வ�னா� இ�ேகா��
ேதா����க�ப�டதா� ��ஈ�வர� �
��ேன�வர� என�ெபய� வ�ததாக�
கைத���. ��த��� இராவணைன��
ஆ�ர�கண�கான �ர�கைள�� ெகா��
இராம� த� மைன� �ைத ச�த� ��பக
�மான��� இ��யா �����ேபா�
�ர�மஹ�� ேதாஷ� ��க இ�தல����
�ஜய� ெச��, �வ��க� �ர��ைட
ெச��, �ைஜ ெச�தா� என� த�ண
ைகலாச மகா��ய� ���ற�. இ�ேகா��
�ஜய�மாரனா� �ண��தன�
ெச�ய�ப�டதாக வரலா� ���ற�.
ேசாழ�க� இல�ைகைய ஆ�டேபா�
இ�ேகா�� அவ�களா�
ப�பா��க�ப�ட�.

�யாசக ��வரா� �ற�ப�ட�



கைத��ப�, �ல ��க� ���ைவ
ேமா�� எ�ற ெப�ேவட� எ���
�வைன மய���ப� ேவ��ன�. �வ�
அைதய��� ��சாதன� எ�ற ேவடவ
உ�வ� எ��� ேமா���ட�
கல�த�னா� ஐயனா� எ�ற
ஹ�ஹர���ர� உதயமானா�.  
ஐயனா��� ெத�� ஓய��� அ�ேக��ள
��தம�ெவ�ற�ட��� ேகா�� உ��.
இ�ேபா� அ�ேகா����
ேவ�ெபய���. ஈ�வர� ேகா�ைல�
����ெச��� மாயவ� ஆ��ைன
இ�ேபா� ெத�� ஓயாெவன அைழ�ப�

1578� ஆ�� ேபா����ேகய�� ெபா��
ஆைச�� இ�ேகா�� ப�யான�.
ேகா��� ேபா��ஷ�க�
ெகா�ைளய��க�ப�� ேகா���



�ைத�க�ப�ட�. இ� ��
வ�ட�க����� ஒ� �னவ��
வைல�� ேத��� ���ரக� ���ய�.
அ��னவ� அ����ரக�ைத ஒ�
�ராமண�ட� ெகா��தா�. அவ��
இரக�யமாக ���ரக���� �ைஜெச��
வ�தா�. ���ரக� �ராமண�ட�
இ��பைத அ��� ���ரக�ைத�
களெவ��ததாக அவ� ேம� வழ��
ெதாடர�ப�ட�. ��ம�ற��� ம�ைறய
��கரக�க�ட� இ��த உ�ைமயான
���ரக�ைத அைடயாள� கா�டா���
�ைற ெச�ல ேவ��ேமெயன �ராமண�
பய�தா�. த�ைன கா�பா���ப�
ேத��ட� ேவ�� வ�ப�டா�. ஒ� நா�
இர� ேத� கன�� ேதா��” உ�
ப��ைய ெம��ேன�. � ஒ�����
அ�சாேத.  ஒ�ெவா� ���ரக�ைத��



பா��த�� � எ�ன�ேக வ�த�ட�
உன�� ஒ� ச��ைஞ கா��ேவ�.
அ�ேபா� � எ�ைன அைடயாள�
கா�டலா�.” எ�றா�. அ�வாேர
��ம�ற��� பல ஒேர மா��யான
���ரக�க���ைடேய உ�ைமயான
���ரக�ைத அைடயாள� கா��� �ன�
வ�த�. ஒ�ெவா� ���ரமாக பா��தப�
�ராமண� பத�ட�ட� தா��வ�தா�.
உ�ைமயான ேத��� ���ரக�ைத
அ��யேபா� ���ரக�����த மல�
அவ� கால��� ���த�. அ�ேவ ேத�
கன�� ெசா�ன ச��ைஞ என� க��
���ரக�ைத ச�யாக அைடயாள�
கா��னா�. வழ��� அவ� சா���
���த�. ���ரக�ைத ஊ�வலமாக
எ���� ெச�� �ர��ைடெச��
வண�க� ெதாட��னா�.



ஒ� �ரைண��ன�த��, ஆலமர�த���
�யான� ெச�� ெகா����த அக��ய�
��வ� �� அ�ம� கா�� அ��� “�
ேவ��ய வர� ேக� “எ�றா�.
அக��யேரா தன�ெகன வர� ேக�காம�
அ���ள ப�த�கைள ஆ��வ����ப�
ேவ��னா� என ஐ�க� கைத���.
ஆக�� மாத��� வ�� ெபௗ�ண�
�ன�த�� நட��� ���ழா.
அக��ய��� அ�ம� கா��ய��த
ஞாபக��தமாக நைடெப��. ��ேன�வர
ஆலய��� வ�டா�த உ�சவ� 27 நா�க�
நைடெப��, இ�� 20 நா�க�
���ழா�கைள ெபௗ�த ��களவ�க�
நட�� தம�� ைசவ��� உ�ள
ந���ைகைய�� ம��ைப��
ெவ��ப���வா�க�.



*******

��ேன�வர� ேகா���� இ� காவ�
ெத�வ�க���. வடேம��� ஐயனா�
எ�ற ஐய�ப� ேகா���, வட�ேக
ப��ரகா� அ�ம� ேகா�����.
ப��ரகா� ேகா��� ஒ�கால��� ஆ�
ேகா� ப�ெகா��க�ப�ட�. இ�ேபா�
���த�ப���ள�.

மர�ேசாைல�� ம���� அைம���ள.
ப��ரகா� ேகா�� ��களவ�களா��
த�ழ�களா�� வ�ப�� ேகா�லா��. 
ப��ரகா� அ�ம�� ச��ைய� ப�� பல
கைதக� உ��. ��ற� ெசய�க� ����,
வழ��கைள ச���த பல� கா��� ேந���
உபவாச� இ��� ெபா�� ப�
ெகா���� ெச�� வழ��� ெவ��
க�டன�. இ�ெனா�வ� தன� எ��ைய



ப� �����கமாக கா��� ேந���
ெபா�� ஆ�ைட ப�ெகா��தாக��,
உடேன அவ�� எ�� உ�� ேபானதாக
கைத���. ��ேன�வர��� ம���
கா� காவ� ெத�வம�ல, அவ�
ஊ�வா�க��� �ட காவ� ெத�வமாக
அைம����தா�. ��� �ற� �ராம�க��
ெதா�� ேநா�க� வராம� த��க��;
��ற� ெசய�க� பரவாம� இ��க��
அவ� தா� காரண� எ�ப� ஊ�வா�க�;
ந���ைக. �ல�தான��� க��ரமாக, �ய
ச��கைள வைத ெச��� ேகால���
அவ� கா�� ெகா��த� பல��� அவ�
ேம� பய� காரணமாக ம�யாைதைய��
ேதா����க ஏ�வாக இ��த�.
�����ர� �ராம�க�� ம�க� �ன��
அ�� வ�� அவைள� த����
ெச�வா�க�.



ேகா�ைல� பராம���, ��� ேநர��
�ைஜ ெச�� வ�த ல��மண� �சா���
���ப� ேகா�� அ�ேக வா��� வ�த�.
ேகா�� வள� ��பரவாக இ��பத��
அவேர ���காரண�. �ைஜ�� �� �ல
சமய� உ� வ�� அவ� ெசா��� வா��
ப��தாக பல� ேப�� ெகா�டா�க�.
�சா��� ��மணமா� ப��
வ�ட�களா��� �ழ�ைத� ெச�வ�
�ைட�க��ைல. அதனா� மன�ைட�த
அவ� மைன� ��� ��தாக� கா�
ேம� ந���ைக இழ�க� ெதாட��னா�.
கா��� �ைஜ�� �ன�� அவ� ெச��
ெகா��த ெந�ேவ��ய�ைத தயா����
ெகா��ப�� ��வா�க� ெதாட��னா�.
கணவ�ட� ேச��� ேகா�� வளைவ
��� �ன�� ��பர� ெச��� ப���
ெகா�ச� ெகா�சமாக �ைறய�



ெதாட��ய�. �சா� மைன���
ேபா��ைன� க�� மன� வ���னா�.
எ�வளேவா கா��� ச��ைய� ப��
ெசா��� பா��தா�, அவ� மன�
மாற��ைல. �ன�� அவ� கா�ய��ட�
மன��� அ�� தன�� ��ைள�
பா��ய� த��ப��� மைன�ய� ேபா��
மா��ப��� ேவ��னா�. அவ�
ேவ��ேகா� ஓரள��� பல�
ெகா��த�. ஆனா� மைன��� �ண�
ம��� மாற��ைல.

�சா� ���ப���� ஒ� அழ�ய ெப�
�ழ�ைத �ற�த�. அவ� மைன���
கவன� ��வ�� �ழ�ைதைய
பராம��ப�ேலேய ெச�ற�. ேகா��
ப�கைள ��றாக� �ற�க��தா�.
�ழ�ைத தவழ� ெதாட�கய�. ேகா����



வ�� ப�த�க� �ழ�ைத�� அழைக�
பா��� �ய�தன�. அத� �க��� ஒ�
�த அ�� இ��பைத� க�டா�க�.

ஒ� நா� �ஜா� �ைஜ ெச�ய�
�ரசாத�க�ட� �ற�ப�டா�. அ��
அ�வள��� ேகா��ல.
��ட���க��ைல. ��� ேவைல அ�க�
இ��த காரண�தா� அவ� மைன�,
�ழ�ைதைய� ச�� ேநர� கவ���
ெகா��� ப� கணவைன
ேவ��ய��ன� ேகா��� ���
���� ெச�றா�. �ழ�ைதைய அவ�
அ�ேக ���� ெச�றைத அவ�
ேவைல�� ஈ�ப����ததா�
கவ��க��ைல.  �ைஜ ����
�ல�தான அைற�கதைவ �����
ெவ�ேய வ�தா� �சா�. அேத சமய�



�ழ�ைதைய எ����ெச�ல அவ�
மைன��� வ�தா�. �ழ�ைதையக
காணா� பத��ேபானா� அவ�.

“எ�ேக எ�க� �ழ�ைத? உ�கைள
கவ��க� ெசா������ ெச�ேறேன
“எ�� கணவைன� பா��� ச�த�
ேபா�டா�.

“� �ழ�ைதைய ேகா��� ���
ெச�ற� என��� ெத�யா�. நா� கா�
�ைச�� ��� கவன� ெச���னப�யா�
� ெசா��� ெச�ற� என��
ேக�க��ைல” எ�றா� �சா�.;

மைன��� அவ� ப�� ேகாப�ைத�
ெகா��த�. ஒ� சமய� எ� அழ�ய
�ழ�ைதைய உ�க���� ெத�யாம�
யாேரா ���� ெச�� ��டா�கேளா.



��க�� ஓ� த�ைதiயா” எ��
ேகாப��� கணவைன� ���னா�.
பா����ெகா�� ��றவ�க�
வாயைட��� ேபானா�க�.

“ெகா�ச� ெபா�. �ழ�ைதைய � இ��
�����தா� ஒ� ேவைல தவ���
�ல�தான����� ேபா� இ��கலா�.
நா� கதைவ �ற�� உளேள ெச��
பா���ேற� எ�� ேபா� கதைவ�
�ற�தா�. கதைவ�த �ற�க ��ய��ைல.
பத��ேபா� கத�� சா��
�வார���டாக உ�ேள பா��தா�. அவ�
க�ட கா��ைய அவரா�
ந�ப��ய��ைல. அவ�� �ழ�ைத
ப��ரகா��� ைகக�� ����
�ைளயா��ெகா����த�. அத�
வா�� இ��� பா� வ���



ெகா����த�. எ�ப� �ழ�ைத
ப��ரகா� �ைல�� ைகக���
மா�ய�? இ� எ�ன அ�சய� எ��
�ைன�� மைன��ட� “� ஒ�����
ேயா��காேத உ��ைடய �ழ�ைத
ப��ரமாக கா��� ைக�� இ��� பா�
����றா�. � வ��
சா���வார��னாடக� பா�. அ�ேபா�
���� உன��” எ�றா� �சா�.

மைன� ேபா� �வார���டக� பா��த
ேபா� அவ��� பய�� ேகாப�� வ�த�.
“ஏ� கா� எ� �ழ�ைதைய ஒ���
ெச�யாேத. எ� �ழ�ைதைய ��� ��”
எ�� ���ர��டா�.”:

ப���� உ�ேள இ��� “உ� �ழ�ைத
எ�ேனா� �ைளயா��றா�. அவைள
நா� பா��� ெகா��ேற�. நாைள வ��



�ழ�ைத ெப��� ெகா�” எ�ற அச��
வா�ெகா�� ேக�ட�.

�சா� மைன��� அைத� ேக�ட�ட�
ேம�� ேகாப� ��ய�. ேபச�தகாத
�ஷண வா��ைதகளா� கணவ� த����
ேகளா� ப��ரகா�ைய� ��ட�
ெதாட��னா�. அ�வள��� �ழ�ைத
ேம� உ�ள பாச� அவ���. பல
ஊ�வா�க� அவ� ேபா�ட ச�த� ேக��
����டன�. ஆவ�க�� கா�ைய ��ட
ேவ�டா�, �ழ�ைத�� ஒ��� நட�கா�
எ�� ெசா���பா��தா�க�. அவ�
���வைத ���த��ைல. கதைவ �ற�க�
பா��தா�க� ��ய��ைல. உ�ேள
பா��தா�க� ஒேர இ��டாக இ��த�.
�சா��� மைன� கத� அ��
கைள��� ேபா� அைறவாச��



ப�����டா�.

ம�நா� காைல அைற கத� வ�யாக
இர�த� க�����தைத க�ட �சா� பத�
அ����ெகா�� ேபா� அைறைய �ற�த
ேபா�, அைற��� அவ� க�ட ேகார�
கா�� அவைர �ைக�க ைவ�த�.
�ழ�ைதi�� உட� ���க� ப��,
�ல��� உயற�� �ழ�ைத �ட�த�.
ப��ரகா��� க�க� ேகாப�தா�
�வ����த�. மைன��� நட�ைத
அ�வள��� ப��ரகா��� ேகாப�ைத�
������ எ�ற அவ�
�ைன����க��ைல. வா��� �ட�த
மைன�ைய த�� எ���னா�.

“அேதா பா� � ேப�ன ெக�ட
வா��ைதகளா� எ�ன நட�����ற�
எ��. கா��� உ��ரக�ைத �



அ�ய��ைலயா. �ழ�ைத த�ேனா�
�ைளயா��ற�, �ற� �����
த��ேற� எ�� ெசா���� �
ெக�டக��ைலேய. இ�ேபா �ழ�ைதைய
ப�ெகா��� ��� ���றா�” எ�றா�
ப�க��� ��ற கா� ப�த� ஒ�வா�.
�சா��� மைன� ேபச வாெய��தா�,
ஆனா� வா��ைதக� ெவ�ேய
வர��ைல. �ழ�ைத�� உட� இர�டாக
��ப�� இர���� உைற�� �ட�த�
அவ��� ேபர����ைய� ெகா��த�.
அவ� ஊைமயானா�.

இ� ச�பவ� ெவ� கால���� ��
நட�தாக மர� வ�யாக இ� கைத
அ�ப��ம�களா� ெசா�ல�ப�� வ��ற�.
இ� எ�வள��� உ�ைம எ�பத��
ஆதார��ைல.
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மர�� கைத 8

 

ேதவைத மர அ�சய�

   
   

த�ேபா�  �றநா�டவ�க��  வச�
பைட�தவ�க�� வா�� இடமான க�வா�
கா� என�ப�� ெகா��� மாநகரசைப��
ஏழாம  வ�டார�  ஒ�  கால���  க�வா
மர�க� �ைற�த காடாக இ��த�. பழைம
வா��த �ஷ� க��� 190 ஆ��க���
��  �தா��க�ப�ட  ப����
ேதவாலய�  ேபா�ற  ச���ர  வரலா�
பைட�த  க��ட�கைள  இ�ப��
உ�ளட����ள�.  ந�ல  �ழைல�  த��



����த  மர�ேசாைலக�  �ைற�த
இ�ப��ைய  ஆ��ேலய�  ெப���;
����யப�யா� பல ��க� ேதா��ன.
���  ��தாக  க�வா�  கா�க�
அ��க�ப�� அ�கா�க� த�க ��க��,
கா�யாலய�க��  அைம�க�ப�டன.
அ���ள  கா�க��  ம���  அ�க��க
ெதாட��ய�. பல அரச �ைண�கள�க�
உ�ள  ெகா����  ேகா�ைட��
அ�����  ேபாக  இல�வாக
இ��தப�யா�  அ�ப��  �ர��த�
அைட�த�. இ�� ெகா��� மாநகரசைப
க��ட��,  �ரதான  ைவ��யசாைல��
இ�ப���� உ��.

ெகா��� க�வா�கா�� ப���� உ�ள
��ட�ஸ  வ�ட�ைத  (Liptons  Circle)
எவ��;  அ��தேத.  அதைன�  க�



ஆ�ப���  ச��  (Eye  Hospital  Junction)
எ���அைழ�ப�.  ஆ� ��க� ச�����
���ய  ச��  அ�.  அ�ச����  அ�ேக
ெகா���  மாநகரசைப��  ��  ப�க���
உ�ள  “ேதவ�தாககா  ம��”  �மா�  183
ஆ��க���  ��  ேதா��ய�.
ேதவ�தாககா  எ�ப�  ேதவைத  மர�
எ�பைத  ��கள���  �����.  ேதவைத
இ��த  அ�த  மர�  அ��  இ���றேதா
இ�ைலேயா  ஆனா�  அ��ட���  ஒ�
அ�சய� நட�த�னா� ஒ� ம�� ேதா�ற
காரணமாக���த�  எ�ப�  மர�  வ�
வ�த கைதயா��.  ேச� உ�மான �����
�� அ��� ர�மா� எ�ற ஒ� ஞா�
சமா�  அைட�த  அ��ட���  அவ�
ஞாபகா�தமாக  க�ட�ப�ட  ம��ைய
அ�வ�ேய  ேபா��
ஒ�  ���மாவ�  த���காம�  ெச�வ�



�ைடயா�.  ெவ�ைள  சாய�  ��ய
அ�க��ட� எவர� பா�ைவ�� இ����
த�பா�.  இ�த  ஞா�  �வெனா�பாத
மைலைய��  பலா�ெகாைட��  உ�ள
ப��வாசல  ஒ�ைற��  த���பத�காக
ெசௗ� அேர�யா�� உ�ள அரபா� எ�ற
இட���  இ���  வ�ததாக��,  நா�
�����  வ���  க�வா�கா���
வ��ததாக�� ��ன�.  ஆ�ேகேய சமா�
அைட�ததாக�� கைத���.

1820ஆ�  ஆ���  ப�பல���  எ�ற
வ�டார���  இ���  ம�தாைன  எ�ற
ப����  ேபாவெத�றா�  அ�கால���
க�வா�கா��  வ�யாகதான  ேபாக
இல�வாக  இ��த�.  எ�ைண  வ�க�
ெச���  ஒ���  தன�  ம�தாைன��
வ����  வா��ைக  கார�க���,  ம�



பாைனக��,  ப�பல������  உ�ள
தன� ���� இ��� இ� க�வா�கா�
வ�ேய  �ன��  எ�ைண  எ����
ெச�வ� வழ�க�. அவள� ������ப��
அவள� உைழ��ேலேய த�� வா��த�.
ேந�ைமயான  கட��  ப��  �ைற�த
உைழ�பா� அவ�.  ஒ� நா� தைல��
எ�ைண  பாைன�ட�  ேபா��  ேபா�
கஜு மர��� ேவ� ஒ��� கா� த���
���தா�.  தைல�� இ��� எ�ைண�
பாைன  �ேழ  ����  உைட�த�.
எ�ைண �ல��� �த�ய�.

“ஐேயா கட�ேள என�� இ�க�யா? எ�
���ப����  இ��  உ�பத��
உண��லாம�  ேபாக�ேபா�றேத.  நா�
��பத��  ெகா��  வ�த  எ�ைண
எ�லா�  பாைன  உைட�ததா�  �த�



��டேத! நா� இ� எ�ன ெச�ேவ�?”
என ஓ ெவ�� கத� அ�தா�.

அ�சமய�  அவைள�  சமாதான�  ப��த
அ�கா��� ஒ�வ�� இ��க��ைல. த�
தைல  ��ைய  ெநா��  அ�தப�
அச��னா�  அ�மர�த���
�����டா�.  ��ெரன  ஒ�  அ���
ேக�� அவ� பைத�� எ��தா�.

“ெப�ேண  கவைல�படாேத.  எ�லா�
ந�லப� நட���.”  எ�ற� அ�த� �ர�.
ெப� ���� ���� பா��தா� �ர���
ெசா�தமானவைர� காண�லைல. ����
பய�தா�  அழ�ெதாட��னா�.  ���ப��
அேத �ர� ேக�ட�. அ�த �ர� ேக�ட
�ைசைய  ேநா��ய  ேபா�  ப�ைச  �ற
ஆைட அ��த தா��ட� ஒ� ��யவைர
க�டா�.  அவ�  அ��  ேதா��ய�



அவ���  ஆ�ைல�  ெகா��த�.  அவ�
அ�ேக  வ��  அவ�  “�  ஒ�����
பய�படாேத.  �ேழ  �  ���ய  எ�ைண
��வைத�� உன�� ����� த��ேற�.
அத�� ஒ� பாைன ஒ�ைற ெகா��வா”
எ�றா� ��யவ�. உடேன அ�காைம��
உ�ள  ம�தாைன��  அவள�
வா��ைக�கார�  ம�மா  ெல�ைப
எ�பவ�� �� தா� அவ� �ைன���
வ�த�.  உடேன  அவ�  ������ெச��
அவ��  தாயா�ட�  தன��  ஒ�  பாைன
த��ப�  ேக�டா�.  எ�ைண�கா���
��ைமயான  ேவ��ேகா�  ம�மா
ெல�ைப��  தா���  ஆ�ச�ய�ைத�
ெகா��த�.  “எ�ன  உன��  நட�த�”?
என அவ� ேக�ட ேபா�, “நா� ����
வ��  என��  நட�த  ���கைதi��
உ�க���� ெசா���ேற�” எ�� ப��



ெசா�����  பாைன�ட�  த���
���த மர�த���� ���ப�� ெச�றா�.

அ�ேக  அ�த  ��யவ�  ேதவதாமர�ேதா�
சாய�தப�  �னறா�.  அவைள  பாைன
உைட�� �ட�� இட��� ெகா�� வ�த
பாைனைய  ைவ�க�ெசா�னா�.  அவ��
அ�வாேர ெச�தா�. உடேன தன� கா�
பாத�ைத  எ�ைண  ���ய  ப����
அ���னா�.  எ�ன  ஆ�ச�யம.;
ம��ட� கல�� ேபான எ�ைண ��
��  ெவ��  ����  இ���
ெவ�ேய�ய�.  ெப�  ஆ�ச�ய�தா�
வாயைட���ேபானா�.  கஜு  மர���
இ���  �ல  இைலகைள�  ப���
அவ�ட�  ெகா��தா�  அ�  ��யவ�.
“இைலகைள�  பா���  எ�ைணைய
அ�� பாைன��� �ற��” எ�றா� அவ�.



அவ��  அவ�  க�டைள��டப�
ெச�தா�. பாைன�� எ�ைணைய அவ�
�ற��ய��,  “இ�  இைத�  ெகா��
ேபா�  �யாபார�  ெச��  பண�
ச�பா���  உன�  ���ப���  ப�ைய�
��.  நட�தைத  உன�  ����
வா��ைககார�க���  எ����ெசா��
இ�  நட�த  இட�ைத  ெகா��  வ��
அவ�க���  கா��  எ�றாh”.  எ�ைண
����  ெப���  ��யவ���  ந��
ெத�வ��  வண��  அவர�  ஆ�ைய�
ெப�றா�.

உடேன  நட�தைத  ம�மா  ெல�ைப��
தா����  ேபா�  ெசா�னா�.  அவ�க�
அைத ேக�ட�� ம�மதா ெல�ைப, ெப�ய
�சைச,  �ரா  கா�  ஆ�ய  �வ��
எ�ைண�கா��ட�  ச�பவ�  நட�த



இட����  �ைர�தன�.  அ��  உைட�த
பாைன,  எ�ைண��  ேதா��த  ம�,
கஜு  மர�,  அத�  இைலகைள�
க�டா�க�; அ��த�ைத ெச�� கா��ய
யா� அ�த ஞா� என அ�லா�ட� ேக��
�ரா���தன�.  ம�தா  ெல�ைப��
�����  ���ப��  ெச�ற  அவ�க���
ெல�ைப��  தா�  எ�ைண�கா�
ெசா�ன  ச�பவ�  உ�ைமெயன
உ��ெச�தா�.  எ�ைண�கா��ட�
இ��த  ���  எ�ைணைய��  வா���
ெகா��  அவ���  உண�  ெகா���
����� அ���னா� ம�மா ெல�ைப.

1847ஆ� ஆ��, இ�வ�சய� நட�� 27
வ�ட�க��� ��ன�. இைறப�� உ�ள
ேச�  அ�  ஜப��  ெமௗளானா  எ�பவ�
அ��ட���  க�ட�ப����த  ம����



வ�தா�. அவ��� நட�த அ�சய� எ����
ெசா�ல�ப�ட�.  அவ�  அ�த  ஞா���
சமா�ைய  அைடயாள�  க��  அத�
தன�  ஜு�பா  எ�ற  மத  வ�பா��
ஆைட�ட�  �ழ�கா���  வண�க�
ெதாட��னா�.  சமா���  வண��
ெவ�வ�த  ேபா�  அவ�  �க���  ஒ�
�ரகாசமான  ேஜா�  ெத��த�.  அ��
���  இ��த  ����  �ர�க�கைள
ேநா��”  எ�லா�  வ�ல  அ�லா!  இ�
ம������ய ேச� உ�மான ����� ��
அ��� ர�மா� அவ�க�� சமா�. இவ�
இ�நா���� ெசௗ� அேர�யா�� இ���
வ��  �வெனா�பாதமைலைய�  த���த
��ன� இ��ட��� �ல கால� வா���
சமா�யானவ�.  இ�� ���� மாதமான
���வதா��  நாலா�  நா�.  ஒ�ெவா�
வ�ட��  இ�மாத�  நாலா�  நா�����



10  நா�க�  இ�த  ஞா�
�ைனவாக  �ரா��தைன  ெச��  �யா�
ெகா��ேபாமாக”  எ�றா�.  அவ�  ஒ�
தஙக�  ப��  காைச  அ�த  ம����
ெபா��பாளரான  ம�மா  ெல�ைப�ட�
ைகய���  ெந�ேசா�  தயா����  ப�
க�டைள��டா�.   ��ன�  ����
ெகா��க�ப���  தன�  ெவ�ைள�
தைல�பாைக��  இ��த  ����  ஒ�
ப��ைய  ����  ெகா�யாக  க��,
சமா��� தைலமா��� ெகா��க�ப�ைத
ந�� வண��னா�. இ�த வழ�க� இ���
இ�ம����  கைட����க�ப��
வ��ற�.

♣♣♣♣♣



மர�� கைத 9 ( ���யா)



மர�� கைத 9

 ���யா

            

�மா�  இ����ய�  ஆ��க���
��ன�,  எ�மைல  ெவ���.  அத�
எ�மைல�  �ழ��  கால�ேபா���
உைர�த�னா�  ேதா��யைவேய
���யா��, ��ர�கல ���க�. ���யா
ெகா�������  165  ��  �ர����,
த���ள��  இ���  15  ��  �ர���
அைம�த �ராம�. ெவ�நா��� ���லா�
பய�க� இல�ைக�� ���� பா����
இட�க��,  ���யா��  ஒ��.  இக
����  இ���  1  �.  �  �ர���



��ர�கல  ���  உ��.  ���யா
எ�ற�ட�  எ�  க���  ��ப�  200
��ட�  உயர��ள  ����  ���யா�
���ர�க�ேம.  அ����ர�க�,
இ��யா��  உ�ள  ��தா  ம�ன�
கால���  வைரய�ப�ட.  அஜ�தா  �ைக�
���ர�கள�  ேபா�றைவ.  கைல  ஆ�வ�
உ�ள  ம�னரா�  உ�வா�க�ப�டைவ.
இ���  �ர��த�  ெப�ற  ���ர�க�.
இைவ  1500  ஆ��க���  ��ன�
வைரய�ப�டைவ.

ெகா�������  வட�ேக  நா��
ம���யால�  பயண���  ��ன�
���யாைவ�  ேபா�  அைடயலா�.
தா�ேசன�  எ�ற  ம�ன�  �.�  455
�த� 473 வைர அ�ராத�ர����� ஆ��
ெச�தா�.  த��நா���  இ���  வ�த



ம�ன�க��  ஆ��ர����  இ���
நா�ைட ��டா�. அவ��� கா�ய�ப�,
ெமாகலான எ�ற இ�மக�க� இ��தன�.
கா�ய�ப�  தா�ேசன��  ��த  மக�.
அ�� ெமாகலான எ�பவ� ப�ட����ய
அர��� �ற�தவ�. கா�ய�பா�ன தா�,
தா�ேசன�� ைவ�பா��யாவா�. அவ�
ப�லவ  நா�ைட�  ேச��தவ�.  அதனா�
தன���  ��  ெமாகலான  எ�ற  த�
இர�டாவ�  மகேன  அரைச  ஆ��
ெச�வா�  என  தா�ேசன�
�ரகன�ப���னா�.  கா�ய�ப���
அ��ரகடன�  ெப��  ஏமா�ற�ைத�
ெகா��த�.  த�  த�ைத  இற�த  ��ன�
ம�னாக  வர  ��யா�  எ�ற  ஏமா�ற�
அவ���.  த�ைதைய�  ெகாைல  ெச��,
ஆ��ைய  ைக�ப�ற  ����டா�.
தா�ெசன�ட�  உ�  ெச�வ�ைத  எ��



ஒ���  ைவ�����றா�  எ��
கா�ய�ப�  த�ைத�ட�  ேக�ட  ேபா�,
“கலாெவல”  எ�ற  �ரமா�டமான
�ள����  அவைன  அைழ���  ெச��
�ள�ைத�  கா��.  “இ�  தா�  எ�
ெசா��”  எ�றானா�  தா�ேசன�.
கலாெவல,  ேயாத  எல  ேபா�ற  18
�ள�கைள  �வசாய���காக
தா�ேசன� க����தா�.

தா�ேசன�.  தன�  ம�மக��,
சேகாத���  மக��,  �ரதான
தளப��மான  �காரா��  ெவ�����
ஆளானா�,  காரண�  தா�ேசன��
அ��மகைள  மைன�  எ��  பாரா�,
�காரா  ச��கா�  அ����
������யேத.  அத��  ப�  ���க,
�கரா��  தாைய  தா�ேசன�  எ����



ெகா�றா�.  கா��பா��  தா��
சேகாதர�  �காரா.  கா�ய�ப���
��ேசன��  ேம�  உ�ள  ெவ��ைப�
தன��  சாதகமாக  பய�ப��த  �காரா
��ட��டா�.  கா��ப�,  �கரா��
உத�ேயா�  த�ைதைய�  ெகால
ெச�தா�.  தா�ேசன��  உடைல
�ைற�சாைல  �வ����  ைவ��  ��
ெம��னா�,  �காரா.  இ�  நட�த�
கா��ப��  க�டைள�ப�.  வரலா���
சா��க�  ேவ�ப�ட  �தமாக
தா�ேசன��  ெகாைலைய�
��த����ள�.  கா��ப�,  ம�ன�
எ�பதா�  அவ�  ேம�  ப�ைய�
�ம�தாம� �கராேம� ப�ைய� �ம��ய�.
தா�ேசன��  உடைல  கலாெவல
�ள���  அைண�க���  �ைத�தா�க�
எ�ெறா� கைத��  உ��.  எ� எ�ப�



இ�����  தா�ேசன��  மரண����
கா�ய�ப��  ப�  �����  ேநா�கேம
காரணமா���த�.

��த  மத����  எ�ராக  கா�ய�ப�
ெசய�ப�டதா�,  அவைன ம�க��,  ��த
���க��  ெவ��தன�.  ம�க��
ெவ������� த�ைன ��க பல ந�ல
கா�ய�கைள  கா�ய�ப�  ெச�தா�.
ஆனா�  ம�க��  ��த  ���க��  அைத
ஏ���ெகா�ள��ைல. தன� அைம�ய�ற
மன�ைல��  இ���  த�ைன�
பா�கா��ேகா�ள  த�  அ�ராதபர
தைலநகர�ைத  ���  �ல�,  ��
தைலநகரெமா�ைற  அைம�க�
��ட��டா�.  அதனா�  ���யா  எ�ற
���� �� தைல நகர�ைத அைம�தா�.
அ�  தன��  மன  ��ம�ைய



ெகா���ெமன  கா�ய�ப�  �ைன�தா�.
ஆனா�  தக�பைன�  ெகா�ற  பாவ�
அவைன ��� ��க��ைல.

600 அ�க� உயர��ள ���யா ��ற�
வன�தா�  �ழ�ப�ட�.  தன�  ��
தைலநகர���� ���யா  உக�த  இடமாக
அவ�  மன����  ப�ட�.  ெச�வ����
அ�ப�யான  �ேபர�  ஆ��  ெச�த
அழகா��  நகர�ைத�  ேபாலேவ  த�
நகர�� அைமயேவ��� எ�ப� அவன�
ஆைச.

��ற��� ேம� அவ�, தா� வா�வத��
ேகா�ைடைய அைம�தா�. அ�� அழ�ய
��ேதா�ட��,  ���பத��  ��
தடாக�கைள��  ேதா����தா�.
��ற��� ேம�� ப�க��� அழ�ய அைர
��வாண� ெப�க�� 500 ���ர�கைள,



இ��யா��  உ�ள  அஜ�தா  �ைக�
���ர�கைள�  ேபா��,  ஓ�ய�
கைலஞ�கைள�  ெகா��  வைர��தா�.
அ�ெப�க� ப��ய �ள�க��, வைர�த
���ர�  கைலஞ�  யா�  ேபா�ற
�ள�க�க��  இ�ைல.  கால�ேபா���
அ����ர�க��  பல  மைழ,  கா��
காரண�களா��,  ம�த�க��  நாச
ேவைலக�லா��  அ���  ேபா�ன.
அ���தர�க��  �ல  இ���
இல�ைக��  ச���ர  வரலா�  பைட�த
ஓ�ய�களாக க�த�ப��ற�.

அ�  ஓ�ய�க��  கா��ய����
ெப�க�க�  அபர�க�  என��,  தாரா
எ�ற ெப� ெத�வ� என�� பல �தமாக
க���  ெத���தன�  வரலா�
எ��யவ�க�.  �ல�  அ�  இள�ெப�க�



கா�ய�ப��  அ�த��ர��  ெப�க�
எ���  �ள�க�  ெகா����ளா�க�.
கா�ய�ப�  வான���  தன�  ேகா�ைட
இ��பதாக�  கன�  க��,  ��ற���
ேமக�கைள வைர�தா�. அ� கவ���யாக
இ�லாத ப�யா� பா��தவ�க� இர��க�
��ய  ெப�க��  ��தர�கைள
வைர�ததாக ஆரா���யாள�க� க���.

��த  ���க��  ஆதரைவ�  ெபறாத
கா�ய�ப�, த� ேகாப�ைத அவ�க� ேம�
கா�ட ெப�கைள ���ரமாக வைர�தா�
எ���  �ல�  க���  ெத���தன�.
���ர���  �ல  �ைழக�  இ���ற�
எ�ப�  �ல�  க���.  எ�
எ�ப�யானா��  ��தா  ச�கரவ���
கால���  வைரய�ப�ட  அஜ�தா  �ைக�
��தர�கைள�  ேபா�றைவ  ���யா



���ர�க�.  கா�ய�ப���  ���ர�
கைல���  க�ைத  �ைனவ���
ஆ�வ��� எ��ற� வரலா�.

14  வ�ட�க�  ���யா  ேகா�ைட��
இ��� கா�ய�ப� ஆ�� ���தா�� தன
த�ைதைய�  ெகாலெச�த  �ைன�னா�
பா��க�ப�டா�.  அவன�  இரா�வ
தளப�  �காரா����  அவ���
�ைடேயலான  உற��  பா���
ஏ�ப�ட�.   �காரா  ெப�ய
�ழாெவா�ைற நட�த கா��ப� அ�ம�
வழ�காதேத  அவ�க��  �ைடேயலான
உற�  பா��ைடய  காரண�  எ��ற�
வரலா�.   �காரா  மைற�கமாக
கா�ய�ப�� சேகாதர� ெமாகலான���
உத�ெச�தா�. அ�சைமய� ெமாகலானா,
கா��ப���  எ�ராக  ேபா���ய  ெத�



இ��யா��  இ���ப�  பைட  ஒ�ைற
�ர��� ெகா����தா�.

�.�  495  இ�  கா��ப����,  ெத�
இ��யா�� இ��� பைடேயா� ����ய
அவ�  சேகாதர�  ெமாகலான����
இைடேய  ேபா�  நட�த�.  அ�த�ேபா��
கா�ய�ப�� இரா�வ� தளப� �காரா
மைற�கமாக  ெமாகலான���  ஆதர�
வழ��னா�.  ேபா��,  கா�ய�ப� தன�
யாைன  ேம�  ஏ��ெச�ற  ேபா�  ஒ�
ச���  �ல�ைத  எ��ெகா�ள  ேந���.
அதனா�  ேபா�  ��ய  உக�த
இடெமா�ைற  கா��ப�  ேத��
����யேபா� அவன� பைடக� ம�ன�
பய�தா�  �����றா�  என  �ைன��
பைட �த� ஓ�ய�. இ�த �பய�ப���
ெமாகலான த� சேகாதர� கா�ய�பைன�



தா��னா�. தன� த���ட� ேதா��ைய
ஒ���ெகா�டா� தா� ைகதாக ேவ���
என  அ��ததா�,  கா�ய�ப�  க��யா�
த� க��ைத ெவ��, த�ெகாைல ெச��
ெகா�டா�.  ேபா��  ெவ��  ெப�ற
ெமாகலான �.� 495 இ� ம�;னனானா�.
���யா��  இ���  தன�  ஆ��ைய
அ�ராத�ர����  மா��னா�.
�தைவயான கா�ய�ப�� மைன�ைய�
��மண�  ெச��  ெகாணடா�.
கா�ய�ப�� உட� ���யா��� அ�ேக
உ�ள ��ர�கல ���� �ைத�க�ப�ட�
எ��ற� வரலா�.

                
 ♣♣♣♣♣



மர�� கைத 10 ( சர�ய�)



மர�� கைத 10

சர�ய�

(இல�ைக�� ெரா��ஹு�) 

ஒ�ெவா�  ஊ���  ஒ�  ச��ய�
இ��க�தா�  ெச�வா�  அவ�  த�
�ர�ைத�  பா���  ந�ல��  ெச�வா�,
�லசமய�க��  ெக�ட��  ெச�வா�.
ஊ�  சன�க�  அ�த�  ச��ய�
த�க��� ந�லைத�  ெச�தா�,  ேபா��
�க�வா�க�. இ��லா��� ெரா�� ஹ�
(Robin Hood) எ�பவ� அர��� எ�ராக�
ெசய�ப��,  ஏைழ  எ�யவ�க��காக
வா��தா�  எ��  �ரபலயமான  மர�
வ��கைத���.  ெரா��  ஹ�   ஒ�
���ர�.



��ேடா�யா  மகாரா� கால��� நட�த
கைத  சர�ய��ைடய�.  அ�ேபா�
இல�ைகைய�  ���தா�ய�  ஆ��
���தன�.  இல�ைக��  ேககாைல
மாவ�ட���  ��களவ��,  த�ழ�க��
வா��தனா�.  ெகா�������  40  ைம�
�ர��� வட�ேக உ�ள ேககாைல அ�ேக
மாவன�ல  �ராம���,  உடவா���ற�
எ�ற இட��� 1832ஆ� ஆ�� மா�� 25
�க�  �ற�தா�.  அ�ேபா�  ���தா�ய�
ஆ�� நட��ெகா����த�. அவ�ைடய
த�ைத ஒ� �ைக�ைல �யாபா�. சர�ய�
அவ���  ��தமக�.  இ�ேகாடா  எ�ற
இட��� உ�ள ெபௗ�த ேகா��� க��
ப�ல  அவைன�  தக�ப�
அ���ைவ�தா�.  தா�  ஒ�  ���சா�
என�  சர�ய�  கா��;  ெகா�டா��
அவேனா� ப��த ம�ைறய ��வ�கேளா�



ச�ைட  ேபா�டப�ேய  இ��தா�.
�ராம��  �தாைனயா��  ெசா�த�கார
��வைன  அ��த�காக  அவைன
��வய��  ெபா��  ைக�  ெச�த�.
சர�ய�ட�  அ�வா��ய  ��வ�
பண�கார ���ப�தவ�.

��வனாக  இ����  ேபாேத  சர�ய���
பண�கார�க�  ��  ெவ���  ஏ�ப�ட�.
தன�ெகன  ஒ�  ��ைவ  உ�வா��னா�
சர�ய�.  அ�த�  ����  �ல
��வ�கைள��  ேச����ெகா�டா�.
ஊ��, �ைச ைவ�த பாவா எ�ற ����
�தலா�  ஒ�வ�  சாமா�கைள  உயா�த
�ைல��  ���  பண�காரனா�.
சர�ய���  அ�  ெத�யேவ��வ�த�.
அவைர����,  அவ�  �ைசைய  ெவ��,
அவ� பண�ைத�� கைட�ெபா��கைள��



களவா�,  ஊ�� உ�ள ஏைழ ம�க���
ப��ந� ெகா��தா� சர�ய�.

�ைர��,  ேககாைல  ப����  பல
����கைள�  சர�ய�  ���தா�.
ச�ட�ைத  த�  ைக��
எ����ெகா�டா�. எ�ப��� ச�ட���
���� இ���  த�����  ெகா�டா�.
அவ����  ���தா�ய�  ஆ��  ேம�
ெவ���. கால�ேபா��� தன� �ராம�ைத
����ற�ப��  ெகா����  இரா�வ
�ர�க��  �������  ேவைல�கார�
ைபயனாக  ேவைல��  அம��தா�.  அ��
இரா�வ  �ர�க��  உத�ேயா�
��பா��ைய��  ம�றைறய
ஆ�த�கைள��  பா��க  க���
ெகா�டா�.  பல  நா�க����  ��ன�
�ல  ஆ�த�கைள��  ெப�ம�யான



ெபா��கைள��  களவா��
ெகா��  அ��ட�ைத  ���  சர�ய�
ெவ�ேய�னா�.

உ��வா�க�த எ�� இட���� ����ய
சர�ய�  ேமாசமான  ��றவா�கேளா�
��� ேச��தா�. க�� ெகா��� ெப��
பாைத��  ெகா�ைளக��  ஈ�ப��,
ஊ��  ெகா�ைள�கார�  எ��  ெபய�
வா��னா�.  அவன�  ெபய�
ேககாைல��  பல���  ெத�யவ�த�.
நா���  ேகா�ைட  ெச��யாைர
ெகா�ைளய���  ெகாைல  ெச�தத�காக
ைக� ெச�ய�ப�டா�.  ஆனா� சர�ய�
ேம�  வழ��  ெதாடர  ேபா�ய  ஆதார�
இ��காததா� ��தைல ெச�ய�ப�டா�.
ெமா�ெகாட  வளைவ�
ெகா�ைளய��ததா�  அவைன  ைக�



ெச�ய ��யாைண �ற���க�ப�ட�.

ைகதாவ����� த��வத�காக �லாப���
இ��த  த�  த�ைத�ட�  அபய�  ேத��
ெச�றா�.  ச��யனான  த�  மக���
அபய� ெகா��க  த�ைத ம�����டா�.
ேவ�  வ�ய�லாம�  ���ப��
உ��வா�க�த  எ�ற  இட����
�����ெச��  ேம��  ச�ட����
எ�ராக  ��ற�கைள�  ெச�ய�
ெதாட��னா�.

சர�ய�,  ��ெகா�����  அ���  உ�ள
�லவ�த  எ�ற  இட���  இ��பதாக
அ��� அவைன ைக� ெச�ய ெபா��
�ய���த�.  சர�ய����  ெபா�����
இைடேய  நட�த  ேபாரா�ட���
ெபா����  த�ைன�  கா���
ெகா��தவைன�  தா�  ைகதாக  ���



க��யா�  சர�ய�  ���னா�.  ெகாைல
ெச�ய �ய���த ��ற��காக ெகா���
ஹ��ெடா�  ��ம�ற���;
�சா��க�ப�டா�. வழ�� நட�க�����
�ன����  ��னேர  சர�ய�  �ள�க
ம�ய��  இ���  த��  ஓ���டா�.
���ப��  சர�யைல  உ��வா�க�த��
ைவ�� ெபா�� ைக� ெச�த�.

ெகா�����  அவைன  ��மனற���
ஆஜரா��வத���  ேபா��  வ���  ஒ�
இர�  மஹர  எ�ற�ட���  அவேனா�
ெபா��  த�க  ேந��த�.  சர�யைல�
ப��� தா�வாக க��யப�யா� அவைன�
ேபா�மான  பா�கா��ட�  ெபா��
ைவ����க��ைல.  அ�த�  ச�த��ப�ைத
பா���  சர�ய�  ெபா��ட�  இ���
ைக�ல�கேளா�  ���ப��  த��



ஓ�னா�.

த��ேயா�ய  சர�ய�  ����
உ��வா�க�த���  ����,
ெப��பாைத��
ெகா�ைளய��பவ�கேளா�
��டைம�தா�.  அ������  ஹ��யா,
பாவா, ��மாேல, ��ெஹா�டா, �வ�தா,
மாமேல  மைர�காய�  உ�ளட��ன�.
உ��வா�க�த  அவ�க�  இய���
இடமாக  இ��த�.  அ�த  ��ைற  ���
இ��த  அட��த  கா�,  அவ�க�
பா�கா�பாக இ��க உத�யாக இ��த�.
அ�த�  ெகா�ைள���ட�  ெகா���  –
க��  ெப��பாைத  வ���  ேபா��
வாகன�கைள��,  �ரயா�கைள��,
அவ�கள�  உடைமகைள��
ெகா�ைளய��தன�.  அ�  ெகாளைள�



��ட���  ெசய�க�  ச�ட�����
சவாலாக இ��த�.

க�����  ெபா��கைள  உ��வா�க�த
எ�ற இட�ைத� கட�� எ���� ெச�ல
ேவ�����ததா�  ெகா��ரா��கார�க�
ஆ�த�  தா��ய  ெபா��� பா�கா�ைப
நா�ன�.  அ�ப�  பா�கா��  இ����
அவ�க�  சர�ய��  ��டதா�
ெகா�ைளய��க�ப�டன�.  சர�ய��
பய�கர�  ெசய�க�  �ைர��  நா�
��வ��  ெத�யவ��.  க��-
ெகா����கான  பாைத��  அ��க�
சர�ய�  ��ட���  ெசய�களா�
ேபா��வர��� தைட ஏ�ப�ட�.

சர�ய�  ��ட��னா�  இைழ�க�ப�ட
��ற�க�  எ�ைல��
��யதா� ேககாைல, மாவன�ல, ���ல



ஆ�ய  இட�க�ல  உ�ள
ேபா�கார�க��  எ���ைக
அ�க��க�ப�ட�.  ேககாைல உத� அரச
அ�ப��,  ெபா��  ���ர�ட�ட��
ேககால  மாவ�ட���  உ�ள  �ராம
�தாைனமா�க���  ம�கைள  அ��
சர�யைல  ைக�  ெச�ய  உத��  ப�
ெக��  ��ற��ைக  ெவ��ட�ப�ட�.
இ�த� க�ட��� சர�ய�� நடவ��ைக,
ர���கன,  ெபாலகாகவைல,  ��நாக�
ஆ�ய இட�க���� பர�ய�. கலெகதர
இட���  இ���  ��ைர  ��க  வ�த
அேர�யைர� ெகா�� அவ�ட� இ��த
500  �பா�கைள  ெகா�ைளய��தா�
சர�ய�.  இ�  �யாபா�கைள,
ெபா�ச���  த�ைம�  கா��
ெகா��தவ�க�  எ�பதா�  ெகாைல
ெச�தா�. நாளைட�� சர�ய�� கைத



ம�க�ைடேய  மர�  வ��  கைதயா���.
அவைன� ப�� ேபசேவ ம�க� பய�தன�.

ஒ� நா� தா����� அைட�கல� ���த
சர�யைல  ெபா��  ���வைல�த�.
����  �வ��  இ��த  �வார�டாக�
���. இ�வ� உ��ைள� ப�ெய��தா�
சர�ய�.  ���ைக��  ேபா�  நட�த
�ழ�ப���. சர�ய�. மா�தைள� ப����
உ�ள கா��� ப����� த�� ஓ�னா�.

சர�ய��  ��ட���  இ��த  ��மாேல
எ�பவ�  சர�ய��;  ��ட������
�ல��  ேபா�  சர�யைல  ெபா�ச��
கா�� ெகா��க ��மா��தா�. சர�யைல
மாவன�ல  எ�ற  ஊ��  உ�ள  �ட��
சர�ைல  ப���  இ����ப�  ��மாேல
ஆேலாசைன  ெசா�னா�  அ�த
இர��மா� ���� ��மாலாைவ ந��



சர�ய��  மாமேல  மைர�காய��
த�������  ேபா�  ��மாேல
கா���ெகா���,  ெபா��  ��ைட
���ைக��ட�.  சா�ஜ��  அகம�
உடன�யாக  சர�யைல  ேநா��  ��டா�.
�����  ��வத��  ��ேப  சர�ய�
காய�ப�டா�.  மாமேல  மைர�காய�
��ட�னா�  ெபா��கார�  சாபான
அ�ேலேய உ�� ��தா�.

���ப��  மைர�காய�  �ட  ��னேர.
மாமேல மைர�காய�� ��பா��� ����
இ���  சா�ஜ��  அகம�  சாகாம�
த��னா�.  ெபா�ஸகார�  த��  ஓடாம�
இ��க  மாமேல  மைர�கா�h  ���
வாச��  �வா�வேரா�  காவ���
இ��தா�. அ�த சமய� ேககாைல உத�
அரசா�க அ�பராக இ��த ேசா�ேட��



எ�பவ�,  �ேலா�  ைர��  பைடைய�
ேச��த  �லேரா�  சர�ய��  மாமேல
மைர�காய��  இ��த  �����
வ�தா�க�.  இ���  த�����
ேபாக��யா�  எ��  க�ட  அவ�க�,
ேவ�  வ����  சரணைட�தன�.
சர�ய��  மாமேல  மைர�காய��
க����  உ�ள  ��ம�ற����
அைழ���  ெச�ல�ப�டன�.  அவ�க�
ெச�த  ெப��  பல  ��ற�க��காக,
அவ�க�  ேம�  வழ��  ெதாடர�ப��,
ெதா�ச�  எ�ற  ஆ��ல  ��ப�
இ�வைர��  ��றவா�களாக  க��’
இ�வ����  மரணத�டைன  ���தா�.
ஆ��ல� ேப�� ஜு� ��ேன அவ�கள�
வழ��  �சா��க�ப�ட�.
�ைற�சாைல�� சர�ய� இ���� ேபா�
தா�  ெச�த  தவ�க��காக  மன�



வ���னா�.;

அ�வேக�  ��சா�  ேமா�க�  எ�ற
அ�வேக�,  அரச  வழ�க�ஞராக
அவ�க���  எ�ராக  ஆஜரானா�.
கவ�ன��� அவ� சம���த அ��ைக��
இ�  ெபா�ஸகார�க��  �ர�தைன�
பாரா��  எ��னா�.  ெபா��கார�
சாபான  எ�பவ� சர�ைல� ைக� ெச�ய
�ய����  ேபா�  ��ப��  1864ஆ�
ஆ��.  மா��  மாத�  24ஆ�  �க�
மரணமைட�தா�  இல�ைக��  த�
கடைமைய ெச��� ேபா� உ�� இழ�த
�த�  ெபா��கார��  இவேர.  அவ�
மரண���  ��ன�  ஒவெவா�  வ�ட��
மா��  24�  �க�  ெபா��  இலா�கா
மைற�த  ெபா��  �ர�க��  �ைன�
�னமாக  அ�ச���ற�.  1864ஆ�  ஆ��



ேம  மத�  7ஆ� �க�  சர�ய�� மாமேல
மைர�காய��  க��  ேபாக�பர
�ற�சாைல��  ����ட�ப�டன�.
ஆ�ர�கண�காக  ம�க�  சர�யைல�
கைட�  �ைறயாக�  பா��க
�ர����தன�.  சர�யைல  ���கமான,
�����க,  உடலைம��  ெகா�ட
ம�தனாக  எ��பா��த  சன�க���
சர�ய�� இ�ைமயான �க��, ெம��த
உடேலா�  இ��த�  ஆ�ச�ய�ைத�
ெகா��த�.  ����  ெதா�க  ��ன�
எைத��  ெசா�வத��  மாமேல
மைர�காய���  ���  இ��க��ைல.
தா� வாழ�ைக�� வ�ெக�� வாழ�த�
ம�க���  ஒ�  ப���ைனயாக
இ��க��� எ�� இற�க �� சர�ய�
ேவ���ெகா�டா�.



சர�ய�  ேககாைல  மாவ�ட���  ஒ�
ெப��  பய�கரவா�யாக  இ��தா��
ஏைழக�ட� இ��� அவ� ��ட��ைல.
பண�கார�க�ட�.  இ��த  பண�ைத
ஏைழ��  ெகா��ப�  தா�  ெரா��
ஹு���  ெகா�ைக  ேபா�ற�.
�தா�ட�கரானான  சர�ய�  தா�
வா��ய  �தன�ெதாைகi��
இ�மட�ைக��  அேதா�  தன�  ப�சாக
�ல  ெபா��கைள��  ெகா��தா�.
பண�கார�க�ட�  இ���  ெச�வ�ைத�
ப���  ஏைழம�க���  அவ�
ெகா��தப�யா� �� ல�கா�� ெரா��
ஹு� என� ெபய� எ��தா�.

               
 ♣♣♣♣♣

 





மர�� கைத 11 (�காரமகா
ேத�) 



மர�� கைத 11

 

�காரமகா ேத�

                    

கள�  க�ைகயான�  �வெனா�பாைத
மைல��  ேதா��  �வெர�யா,
இர��ன��,  ேககாைல,  மாவ�ட�க��
�டாக  145  �.�  �ர�  ஓ�,
ெகா����க�ேக, ேம�� கட�� ச�கம�
ஆ�ற�.  கள�  நகர�  ெகா�������
ேம��  கட�  ஓர���  வட�ேக  10  �.�
�ர���,  உ�ள  2000  வ�ட�க���
ேம�ப�ட  வரலா�  பைட�த  நகர�.
இ�நகர�  இராமாயண���  ����ட�
ப���ள�.  இராவ��  சேகாதர�



��ஷண�  ஆ�ட  ப��.  இராம�
இராவணைன  ேபா��  ெவ��
ஆேயா��யா  நக�  ���ப��,  த�
சேகாதர�  ல�மணைன�  ெகா��
��ஷணைன  கள���  இ���
இல�ைகைய  ஆ��  ��ய�ெச�தா�.
கள� க�ைக  கடேலா�  கல���  இட�
எ�றப�யா�  நகர����  கள�  எ�ற
ெபய�  �ைட�த�.  ��த�  இ�தடைவ
இ��ட����  �ஜய�  ெச�ததாக
மகாவ�ச� ���ற�. ��கால��� கள�,
நகரமாக��  இரா��யமாக��  இ��த�.
�மா�  இர�டா�ர�  ஆ��க���
��ன�  க��  ப��ைய  �னா�
தா��யதா�  தைலகர�  ெகா�����
மா�ய� எ��றா�க�;  வரலா�றாள�க�.
அ�கால���;  ம��ய �ழ��,  ெத��ழ��
நா�க��  இ���  �யாபார�  ���த�



வ�க�க� வ�� இற��ய இட� கள�.

�.�  �தலா�  ��றா���  கள�
இரா��ய�ைத கள���ஸ எ�ற ம�ன�
ஆ��ெச�தா�.  இவன�  மக�  ெபய�
ேத�.  ஆனா� த�ேபாைதய ஆரா����
ப�  சனவா�யாக  அவ�  ெபய�
இ�����கலா� எ�ப� ஒ� சார� க���.
சனவா�, மாைல� ெபா��ைன� �����
ெபய�.

கள�  ��ஸ  ம�ன�  ஒ�
ேகா��ேகால�.  கள�  ெபௗ�த
�காைர�� வய� வ�த ெபௗ�த �ற���
அவேரா�  500  இள�  �ற�க��
வ�ப��வ�தன�.  அவ�க�  தம�
ேபாசன���காக  அர�மைன�  ெச�வ�
வழ�க�;  வய�  வ�த  �ற��ட�   
ம�ன��  இைளய  சேகாதர�  உ��யா



க��  ப���  வ�தா�.  உ��யா���
ப�ட��  இரா�  ேம�  காத�.
த�மைன���� சேகாதர���� இைடேய
இ��த  காத�  ப��  அ��த  ம�ன�
உ��யா  ேம�  ந�வ��ைக  எ��க
��ன�, உ��யா த�� ஓ� உ�க�ெபால
எ�ற  இட���  மைற��  வா��தா�.
ஆனா�  அவ����  இரா����ைடேய
ெதாட�� இ��த�. இரா��� ஒ� காத�
க�த�  ஒ�ைற  எ��,  �ைற�  ேவட�
த��த இைளஞ� ஒ�வ� �ல� உ��யா
ெகா��� அ���னா�.  அர�மைன���
ேபாசன�  அ��த  �ற�க�  ெச���
ேபா�  அவ�கேளா�  ேச���  ேபா�
க�த�ைத  இரா���  ெகா����  ப�
ெசா�னா�.  ேபாசன�  ����  வய�
வ�த �ற�ேயா� அர�மைனைய ����
ெவ�ேய��  ேபா�  க�த�ைத  ரா���



ெகா����  சமய���  அ�க�த�  �ேழ
���த. ச�த� ேக�ட ம�ன� க�த�ைத�
க�டா�.  வய�  வ�த  �ற�தா�
இரா���  க�த�ைத  எ������றா�
எ��  க�த���  உ�ள  ைகெய��ைத�
ெகா��  ���  ெச��  �ற�ைய
உ��ட�  ெகா����  எ�ைண���
ேபா��  ெகாைல  ெச�தா�  ம�ன�.
��� க�த� ெகா�� ெச�ற� �ைற�
ேவட�  ேபா�ட  இைளஞ�  எ�ற��த
ம�ன� அவைன�� ெகாைலெச�� அவ�
உடைல  கள�  ஆ�����  ��னா�.
தன�  சேகாதர�ட�  இரா���
ெதாட��  இ��ததா�;  அவைள��
க��றா�  க��  ஆ�����  எ���
அவள�  உ�ைர��  ப�  ெகா�டா�.
ெபௗ�த  �ற�ைய  ெகா�  எ�ைண���
��க���  ெகா�ற  ம�ன��  ெசய�



ம�க�ைடேய  ேகாப�ைத�
ேதா����த�.    அவ�ைடய
ெகா��ெகா�  ஆ��ைய�  க�� காவ�
ெத�வ�க�  �னா�ைய  ேதா����த�
இரா��ய���  ெப��  ப��ைய
அ��த�.   ச���ர���
கைரேயார������ �மா� நா�� ைம�
�ர  �ல�ைத  கட�  ����ய�.
கைரேயார�க��  கள�  �தறெகா��
ம�னா�  வைர  வா��த  970  �னவ�
���ப�க��  470  ���  ���ேபா�
���ப�க��  ேபரைலக���
ப�யானா�க�  எ��ற�  “ராஜாவ�”
எ�ற  ��.  இ�த  �னா�யா�
��ெகா���, மாத�ைப, க����, ம�னா�
ேபா�ற இல�ைக�� ேம�� கைரேயார
ஊ�க�� பா��பைட�தன. ��தள�����
க�������  இைடேய  உ�ள  பல  ��



��க� ேதா�ற இநத �னா� காரணமாக
இ�����கலா�.  கள��ஸ��  அவன�
ப�ட��  யாைன��  ஊைர�
���வ��ேபா�  ஒ�  ப����க�
���ததாக��  அவன�  உடைல�ய�
யாைன��  உடைல��  க����க
��ய��ைல  எ��ற�  வரலா�.  அவ�
இற�த இட� வ�தைல�� அ�ேக எ�ப�
பல� க���.

ச���ர  ேத���  ��ற�ைத  எ�வா�
அட�க ����; என அரசைவ�� உ�ள
சா���மா�கைள�  ���  ஆேலாசைன
ேக�டா� கள���ஸ ம�ன�; ம�ன��
��த  மக��  நா���  இளவர�யான
ேத�ைய  கட���  ப�  ெகா��தா�
��ற�  அட���  எ�றா�க�  அரச
சா���மா�.  கட��  ��ற�ைத  நா��



ம�க��  ேகாப�ைத��,  அட�க
ம�ன��� ேவ� வ� ெத�ய��ைல. த�
மக�  ேத�ைய  பகைட�  காயா��னா�
ம�ன�.  அவ�� ைத�யமாக  ம�ன��
��ட����,  கள�  இரா��ய���
நல���காக  ேத�  உட�ப�டா�.
அவ���  கள�  இரா��ய�  தா�
���ய�. ஒ� அல�க��த வ�ள���, பல
நா�க�  உ��  வாழ�ேதைவயான
உண�வைகக�,  த��h  ஆ�யவ�ைற
ைவ��  ேத�ைய  நைககேளா�
அல�க���  வ�ள���  ச���ர���
��டா� ம�ன�.  ���  ேபா�  அவ�
யா�  எ�ற  அ��க�  க�த�  ஒ�ைற��
ைவ�தா�. த�ைத�� ெசயைல எ����
�ர�  ெப�ணான  ேத���  ம���
ெத���க��ைல.  ச���ரேத���
��ற�  ம�ன��  அ�ெசயலா�



அட��ய� எ��ற� வரலா�.

ெத�ேக  ேநா���  ேத�ைய�  �ம��
ெகா��  ெச�ற  வ�ள�  இல�ைக��
ெத�ப��யான ���த��� அ�ேக உ�ள
ேடாவர  எ��  கடேவார�ைத�  ேபா�
ேச��த�.  ���த  எ�ற  இட���  ஒ�
���� ேம� உ�ள ஒ� ெபௗ�த �கார
கவ���ஸ  ம�னனா�  க�ட�ப�ட�.
���த  எ�ற  இட�  �����  உ�ள
க��காம����  அ�ேக  உ�ள
கடேலார��ராம�.   ேத�ேயா�  �தந�
வ�த வ�ள�ைத� க�ட கட� பறைவக�
ஆரவார�ப�டன.  அைத�  க�ட
�னவ�க�,  வ�ள���  ஒ�  ெப�
இ��பைத�  க��  கைரேச��தா�க�.
கவ���ஸ எ�ற ��� இரா��ய���
ம�ன�ட�  ேபா�  ெச��ைய�



ெசா�னா�க�.  அ�கால���  ��ண
இரா��ய� ெச��� இ��த இரா��ய�.
அைத  ஆ�ட  ம�ன�  கவன��ஸ
ேகாதபாய  ம�ன��  மகனாவா�.
�சமகரகம.  ���  இரா��ய���
தைலநகராக இ���.

வ�ள���  கைர  ேச��த  ேத�ைய
ஆரவார�ேதா�  ஊ�வலமா�  ம�ன�ட�
அைழ���  ெச�றன�  �னவ�க�.
ேத�ேயா�  இ��த  க�த�ைத
வா��த��த கவ���ஸ, வ�ள��� கைர
ேச��தவ� க����ஸ ம�ன�� மக�
எ�பைத��  அவ�  வ�ள���  வ�த
காரண�ைத�� வா��த��தா�. ேத���
�யாக  உ�ள�ைத  �ைன���
ெப�ைம�ப�டா�.  ���த  �காைர��
அ�ேக  ேத���  வ�ள�  கைர



ேச��ததா�  இளவர���  �காரமகாேத�
என�  ெபய��டா�.  க����ஸ
ம��ட�.  ேத�ைய  மண�க  அ�ம�
ேக��  ��  அ���னா�  கவ���ஸ.
அ�கால��� அ�ராத�ர�ைத ஆ�ட ��
தவறாத எ�லா� எ�ற த�� ம�ன���
கள� இரா��ய��, ��� இரா��ய��
க�ப�  க��  வ�தன.  கள���ஸ
ம�ன�� அ�ம�  ெப��,  கவ���ஸ
�காரமகாேத�ைய  கவ���ஸ,
மண�தா�.  அவ����  �ற�த  இ�
ஆ��ழ�ைதக��  ��தவ�  ைக��,
இைளயவ�  சதா��ஸ.  இ�வ����
இல�ைகைய  ெத�  இ��ய  அரச�க��
ஆ��ர����  இ���  கா�பா��வேத
���ய  ேநா�கமாக  இ��த�.  ைக��
அ�ராத�ர�ைத  அ�ேபா�  ஆ�ட  த��
அரச�  எ�லாலைன  ேபா��  ெவ��,



��கள  இரா��ய�கைள
ஒ��ைண�தா�.  அவ�  ெசய�க�னா�
அவ����  ��டைக��  எ�ற  ெபய�
�ைட�த�.  இவ�  ஒ�  ��க  ப�த�
என�� ேபா���� ேபாக �� க��காம�
க�தைன  வண���
ெச�றதாக வரலா���கார�க� ���றா�க�.
�ல�  க��காம�  ேகா�ைல�  க��ய�
��டைக��  எ��றா�க�.
இ�காண�தா�  இ���  ெபௗ�த
��களவ�க��,  இ��மத  த�ழ�க��
க��காம� க�தைன வண�� வ��றா�க�.
 �சமாரகம�� இ��� �ழ�ேக ப�ெனா�
ைம� �ர��� உ�ள �ராம� க��காம�.
மா��க  க�ைக  இ��ராம�ைத  த���
ெச��ற�.  ��க�,  ேவடவ�  ெப�
வ��ைய  க�காம���  ��றாட��
ச����  ��மண�  ���ததாக  இ�காச�



கைத���.

ைக���� அவன� ப�ட�� யாைனயான
“க�����”  ஒேர  நா��  �ற�தவ�க�
எ��ற�  வரலா�.  ��டைக����
�ர�ைத�ப��  அ��க�  ெப�ைமயாக�
ேப�  அர�ய�  இலாப�  ெப�றா�க�
��கள  அர�ய�  வா�க�.  ைக��
����  ேபா�  �ர��யவா�
ப�����பைத�  க�ட  தா�
�காரமகாேத�  “ஏ�  மகேன  இ�ப�
கா�கைள  ஒ���யவா�  ப���றா�”?
எ�� ேக�ட���, “ெத����, �ழ����
ேம���� கட�. வட��� த�� அரச��
ஆ��. நா� எ�ப� �த��ரமாக கா�கைள
����  ��ல  ����”  எ�றானா�
ைக��.  அவ�  �காரமகாேத���
ெபய��  ெகா����  ெப�ய



��காெவா����.  ���த��,
�காரமகாேத���  �ைல
ைவ���ளா�க�.

 ♣♣♣♣♣



மர�� கைத 12 (
வ�றா�பைள அ�ம�)



மர�� கைத 12

          வ�றா�பைள அ�ம� அ��த�

 



க�ண� அ�ம� வ�பா� �.� 171 �த�
�.�  193வைர  அ�ராத�ர���  இ���
ஆ��  ���த  கஜபா�  எ�ற  அரசனா�
இல�ைக��  ெகா��வர�ப�டெதன
இராஜவா� எ�ற ��கள �� ���ற�.
கஜபா�  ஆ��  கால���  ேசரம�ன�
ெச����வ�  தன�  தைலநகரா�ய
வ����,  இமயமைல��  இ���
ெகா��வ�த க��� க�ண��� �ைல
ெச��  ேகா��  அைம��  ெப��ழா
எ��தா�  �.�  178�  நட�த
அ��ழா���  ெச����வ��
அைழ�ைபேய��  அவ�  ந�பணா�ய  
கஜபா�  �ழா��  கல��  ெகா�டா�.
இ��ழா��  பா��ய  ம�ன�
ெவ��ேவ�  ெச�ய��,  ேசாழ  அரச�
ெப�ந������,  ெகா��ெதச  அரச�
இள�ேகா  அ�க��,  மகதேதச  ம�ன��



கல��ெகா�டாதாக  �ைரெஜயநாத�
“ஆ��ரா�ட��  அ���ெபான
ச�க�க��  “எ�ற  க��ைர��
�������ளா�.  �ழா��  கல�த
கஜபா�  க�ண���  அ�பத�கைள�
க�� �ய�தா�.  கஜபா�,  க�ண�ைய
ெச����வைன�ேபா�  ���ய�ைச
ெச��  வல�  வ��  த�  நா����
எ��த��  அ����ய  ேவ���  எ��
அவ�  ேக��  �ரா����தா�.  அவ�
����யப� எ�லா� நட��ெமன அ���
ேக��  கஜபா�  உ�ள�  ெந����
க�ண�ேம�  ��ய  ந���ைக
ெகா�டா�.  இல�ைக��  க�ண�
வ�பா��ைன  பர�ப�  த�  ���பதைத
ெச����வ�ட� கஜபா� ெத���தா�.

ெச����வ�,  ச�தன  மர�தா�  ெச�த



க�ண�  �ைலைய��  ஒ�
கா��ல�ைப��  ச�தனமர�ேபைழ��
ைவ��  கஜபா��ட�  ைகய��தா�.
கஜபா�  க�ண�  ���ரக��ட�
இல�ைக���  �����ேபா�  த��ட�
ப��ர�டா�ர����  ேம�ப�ட
ப���ம�கைள��  அைழ���ெச�றா�.
அவ�  வ��ற��ய  �ைல�ட�
வ��ற��ய�  மாதக��க�ேக��ள
ச��ேகாள  �ைற�க�.  யாைன  ேம�
�ைலையைவ�� பல யாைனக� ��ேன
வர  ஊ�வலமா�  �னக�  ஊடாக  ெத��
இல�ைக�� எ����ெச�றா�. ஊ�வல�
��ற�டெம�லா�  க�ண�  வ�பா�
ேதா����.

இ�ம�னனா� யா��பாண��� �தலாவ�
க�ண� ேகா�� �தா��க�ப�ட இட�



அ�கனா�கடைவ  என�ப��  இட�.
அ�கனா  எ�ப�  அ�மைன�  �����.
��களநா���  ப���  ெத�ேயா  என
க�ண� அ�மைன அைழ�க ஆர���தன�.

ந���கட�  வ�றா�பைள  அ�ம�
ேகா����  அ�ேக��ள�.
��ைல����  உ�ள  வ�றா�பைள
க�ண�  அ�ம�  ேகா��  ந���கட�
அ�ேக  இ���  வ��ற�.  கஜபா�
அரசனா�  இல�ைக��  �தா��க�ப�ட
பழைமவா��த ப�தாவ� க�ண�ய�மா�
ேகா��  என�க�த�ப��ற�.
பைளெய�ப�  த���ட�ைத�  �����.
க�ண�ய�மா�  வ�தம��த  ப�தாவ�
இடமா�ய  ப�தா�பைள.  எ�ப�  ம��
வ�றா�பைளயா��� எ�ப� வரலா�.

��ைல���  எ�ற  ஊ�  வ��



மாவ�ட���  தைலநகரா��.  க��
யா��பாண A9  �ரதான ���� உ�ள
மா��ள���  இ���,  �ழ�ேக
��ைல����� ��ப� ைம� �ரம A34
எ�ற  பாைத  ஒ����டா�,
���யவைல,  த�����  ஆ�ய
�ராம�க�டாக  ��ைல�����
ெச��ற�.  ��ைல����,  �ரதான
��யான A34 �� இ��� ��� ைம�
�ர��� ந��� கட� எ�ற வா����.
இ�வா��� �ள� 8.7 ைம�க�� அகல�
3.1 ைம�க�மா��. இ�த வா�� கைர�ல
த��  ஈழ���  இ���  ேபா�  நட�த�.
த�  ஈழ���காக  ேபாரா�ய  தைலவ�
��பா���  ���னா�  ந���
கடேலார��� மரண� அைட�தா�.

��� ஒ� கால���, ந��� கடேலார���,



ஆ��ைடய� �ல� ��வ�க� ஒ� ��ைம
வா��த அ�ைமயா� ஒ��� மர��� �ழ
இ��பைத�  க�டா�க�.  தன���
த��வத��  இட��ைல  என
அவவ�ைமயா� ��வ�க�ட� �ைற��ட
ேபா�  அவ�க�  மர����  அ�ேக  ஒ�
��ைச  அைம��  ெகா��த�
ம��ம��  அ�ைமயா���  உ�பத��
ெபா�க��  ெச��  ெகா��தா�க�.
மாைல�  ெபா�தான��  ��ைச���
�ள�� ஏ�வத�� எ�ெண� இ�ைலேய
எ�� மன� வ���ன�. அவ�க� கவைல�
ப�வைத�க�ட  அ��தா��ய�
“��ைளகேள  கட�  �ைர  எ���
எ�ைணயாகப  பா���,  ��ைவ��
�ள�ேக���க� எ�றா�. இ��� கட�
���  அ�ம���  �ள��  எ��ப�
வழ�கமா� இ��� வ��ற�



தன��  ��ைச  அைம��  �ள�ேக��
ெகா��த  ��வ�கைள�  பா���  தன�
தைல க���ற� ேப� பா��� ���ப�
ேக�டா�.  �தா��யா�� தைல ��ைய
வ��த  ��வ�க�,  தைலெய�லா�
கணகளா���பைத� க�� பய�� அலர,
“நா�  ஒ�  ைவகா��  ��கள��
���ப��  வ�ேவ�”  என�  ��
மைற�தா�.  ��வ�க�  நட�தைத  ஊ�
சன�க��� எ����ெசா�னேபா� அ�த
அ�சய� நட�த ��ைச���த இட�ைத�
��வ�க�  அவ�க���  கா��னா�க�.
அ�த  ���  இ�நத  இட���  ஏேதா
அ�சய� இ��பதாக� க�� அ��ட���
க�ண�  அ�ம���  ேகா��  க��,
ைவகா� ெபௗ�ண� �ன�த�� ெபா�க�
ெபா�� கட� ��� �ள�ேக�� வ�பட�
ெதாட��ன�. ஆ�கால��� அ�ம� கா��



ெகா��த  ஆ�  ேம����  பர�பைரைய
ேச��தவ�கேள ேகா�� �ைச வ�பா���
�ரதான ப�� வ���றா�க�.

ைவகா��  ெபா�க���  ஒ�  �ழைம��
��ேப,  ெகா��  �சா�,  ப�த�க�,
ேகா��  ��வா�க�,  ஒ�  ��தைள�
�ட�ைத  ேமளதாள�ேதா�  �லாவ�ைத
எ�ற  க�றகைர��  எ����  ெச��,
கட� �ைர �ட��� �ற��வா�க�. கட�
அைல  ெபா��  வ��  ேபா�  �ட�ைத
ச���,  கட�  �ைர  ஒேர  தடைவ��
ெமா�� அ��வ� வழைமயாக  இ���
வ��ற�.  �ட�ைத  �ேரா�
���யவைள�ல உ�ள கா�த �நாயக�
ஆலய���  ைவ�பா�க�.  ைவகா�
ெபா�க�  �ன�த��  �நாயக�
ேகா���  இ���  க�ண�  அ�ம�



ேகா���� த���� �ட�ைத எ����
ெச��,  �ல�தான���  �������
அ�ம���  �ட���  உ�ள  கட�  ���
�ள�ேக��  வ�ப�வ�hக�.  ெபா��,
ந��சாம�,  �ராமண�க�  ம��ர�  ஓத,
க�டா�  உைடயா�  என  வழ�க�ப��
ஒ�வ�  ெபா�க�  பாைனைய  ம���
ைவ��,  அைத�  ���  மா�ைல  க��
அ����  ைவ�பா�.  உைடயா���
உ�வ��,  அ�யா�க���  ெகா����
அ��ைய  ஒ�ெவா�  �ைச���
வான�ைத ேநா��  உயர  ��வா�.  அவ�
���  அ��  அ�ம��  ேதா�கைள�
ேபாயைட��  எ�ப�  ந���ைக.  ேமேல
எ��த  அ��,  ம��ேலா  அ�ல�
ப�த�க�  தைல�ேலா  ��வ��ைல.
இ��� அ�ம�� அ��த�க�� ஒ�றாக
க�த�ப��ற�.



����ற�� அ��ச மல� ெம�ைமயான
மலராக  ����ட�ப���ள�.  ஒவெவா�
தல�����  தல  ���ச�  எ��
ஒ����.  வ�றா�பைள  அ�ம��
�ல�தான���க�ேக  அ��ச  மர�
ஒ����.  இ�த மர���� ஒ� வரலா�
உ��.  ேபா����ேகய�
த�மத�ைத�  த�ர  ேவ�  மத�கைள
ம��காதவ�க�.  பல  இ���
ேகா��கைள��,  ��த  �காரா�கைள��
இ����  த��யவ�க�  எ��ற�
வரலா�.  ேபா����ேகய�  இல�ைகைய
ஆ�டேபா�  ��ைல����  ப����
அவ�கள� ஆ���� �� இ��த�.  ஒ�
ேபா����ேகய  அ�கா�  ஒவெவா�
�ைற�� ேகா�ைல ��ைர�� தா���
ெச���  ேபா�,  அ�மைன  ப�காச�
ெச�வாரா�.  ஒ� நா� க�ண� அ�ம�



ேகா�ல  அ�ேக  வ�த  ேபா�  “எ�ேக
உ�க�  கட��  அ�சய�க�  ெச�வதாக
ேக���ப�ேட�.  அ�  உ�ைமயானா�
எ�ேக  இ�ேபா�  ெச��  கா�ட���
“எ�றா� அ��ச மர��� ��, ��ைர��
அ���தப�ேய அ�மைன அக�கார�ேதா�
���யவா�.  உடேன ��ெரன அ��ச
மர�  ���க�  ெதாட��ய�.  கா��
பய�கரமாக  �ச�ெதாட��ய�.  மர���
இ��த  அ��ச�  கா�க�,  அ�மைன�
ப�காச�  ெச�த  அ�கா�  ேம����தன.
அ��ச�  கா�க��  தா��த���
ஈ�ெகா��க  ��யா�  அ�கா�
காயமைட��  ��ைர�����,  ������
�ேழ  ���தா�.  அவ�  அக�கார�
அட��ய�. அத� �� இ��வைர அ�த
அ��ச மர� ��ப��, கா��ப�� இ�ைல.
அ��� அ�ம�� அ�சய�க�� ஒ��.



ப���� ெத�வமான க�ண� அ�ம��
கா��ல����  ��ன�ைம,  ெப�ய�ைம,
��ன���,  �வ�க��,  ��க�  ேபா�ற
ேநா�கைள�  �ண�ப����  அ�சயமான
ச�� உ�� எ�ப� ம�க�� ெபா�வான
ந���ைகயா��.

  ♣♣♣♣♣



மர�� கைத 13 ( தல���
ேதவாலய�)

 



மர�� கைத 13

 

தல��� ேதவாலய�

 

இல�ைக�� ெகா���� இ��� வட�ேக
ேபா��  வ���  ��தள�  நகைர
அைடய��,  பாலா�  எ�ற  இட���
இ��� க���� எ�ற ஊைர� ேநா���
ெச��ற�.  இ�த  பாைத  க����
�டாநா��� அைம���ள�. பாலா���
இ���  க������  25  �.�  �ர�.
க����ைய  அைடய  ��,  பால��டா
எ�ற ஊ�� இ���   ஒ� பாைத இ��
ச���ர���  கைரைய  ேநா���  ெச��
தல���  எ�ற  கைரேயார�  �ராம�ைத



அைட�ற�. பால��டா�� இ��� 6 ��
�ர���  தைல���  ெச���  ஆ��,
ேதவாலய�  அைம���ள�.  ெச�ன�
ஆ�,  ேய�நாத��  தாயா�  ேம���
அ�ைன.   ��மணமாகத  ெப�க�,
மர�ெப��க�  ெச���  ெதா�லா�க�,
��ைர��  பயண�  ெச�ேவா�,  �ரசவ
ேவதைனயா�  த����  ெப�க�
ஆ�ேயா����  காவ� ெத�வமா��.  ஒ�
கால���  ேதவாலய�ைத�  ���  ஓேர
மண� �ட�. �ல பைனமர�கைள அ��
காணலா�.  ஆனா�
இ�ேபா�  ேதவாலய�ைத�  ���  பல
��க� ேதா����டன. தைல���ைவ�
�����ள  �ராம�க�  எ�லா�  த��
ெபய�கைள�  ெகா�டைவ.
கைரேயாரமாக�  ெத��  ேநா���
ேபானா�  “உட��”  எ�ற  த�ழ�



ெப��பா�ைமயாக  வா��  ஊைர
அைடயலா�.  ���  எ�றா�  �ள�ைத�
��க��. ��� எ�� ��வைட�� பல
ஊ��ெபய�க���.  தல���  எ�ற
ெபய�� அ�ேபா�� ம��யெபயரா��.

ெச���  ஆ��  ேதவாலய�
ேதா��வத��  இ�  மர�  வ��கைதக�
உ��.  �.�  ப�ேனாரா�  ��றா���
ேபா����ேகய�,  க��  இரா���ைத�
த�ர  ம�ைறய  மாகாண�கைள  ஆ��
���த கால�. ஒ� ஏைழ ேபா����ேகய�
ம�னா�� இ�ந� ேம�� கைரேயாரமாக
ெகா�����  ெதா��  ெத��  ேபா��
வ���, கைள�பா� ஒ� ெப�ய மர���
�ழ�� �� �����டா�.  இ�த மர�
அ�ேபா� இ��த� த�ேபா� ேதவாலய�
இ���� இட���. அவ� �ங�� ேபா�



கன��.  ெம��வ���க�  இ�
ப�க�க��� எ��தவ�ண� காட� த��
ஒ�  �ைலைய�  க�டா�.  ��க�ைத
���  எ���ய  ேபா�  �ஜமாகேவ
கன��  க�ட  �ைல  மர���  ��
இ��பைத�  க�டா�  அ�த
வ��ேபா�க�.  அ��ைல  ெச���
ஆ�ன� எ�பைத உண��தா�. கன��
தன�� மர�த��� ேதவாலய� ஒ�றைற
அைம���  ப�  ெச�ன�  ஆ�
வ��ேபா�க�ட� ேவ��னா�. ெச���
ஆ� ேக���ெகா�டப� தா� ���ய
மர�த���  ஒ�  ��  ேகா�ைல
அைம�தா�.  த�ேபா�  ேதவாலய���
த�சன����  ைவ�க�ப������
ெச���  ஆ��  �ைலயான�
ேபா���ேகய  வ��ேபா�க�  கன��
க�ட �ைலைய� ேபா�ற�.



ெச���  ஆ�  ேதவாலய�ைத�  ப��
இ�ெனா� மர� வ� வ�த கைத��உ��.
அ�கால���  �ராம�க��  வா�பவ�க�
கா���  ெபா��களான  ேத�,  ெம��,
யாைன�  த�த�,  மா�ேதா�,  க��கா�
மர�  ஆ�யவ�ைற  தல���  வ�ேய
க�ப��  ேபா��  வ�க�க���  ���
பண�  ச�பா��தன�.  அ�வா�
ெபா��கைள  ��க  ேபா��  ேநர�  ஒ�
சமய�  வ�க�  க�ப�  ஒ��  �ைத�த
�ைல��  கடேலாரமாக  இ��பைத�
க�டா�க�.  க�ப��  இ���  த�ைம
உ�ேரா�  பா�கா�த�  ெச���  ஆ�
எ�ற  ெத�வெமன�  க��னா�க�.
கடேலார���  உ�ள  ஒ�  ஆலமர���
ெபா���  ெச�ன�  ஆ�  ெத�வ���
�ைலைய  ைவ��  வண��  ந��
ெத���தா�க�.   அ��ட�ைத  ����



ேபாக��,  க�ப��  க�ட�  தா�க�
ேபா��  �யாபாரா�  ந�லா�  நட�தா�
����வ��  �ைலைவ�த  ஆலமர�த���
ெச�ன�  ஆ���  ேதவாலய�  க��,
அ�த� �ைலைய ைவ�� வண��வதாக�
சபத�  எ����  ேபானா�.  �ைத�த
க�பைல  அ�ப�ேய  ���  ���
அவ�க�    �யாபார�  ெச���      
கா�   நகைர  ேநா���  த�க�    
பயண�ைத�  ெதாட��தா�க�.
தல������ அ�ேக உ�ள க�ைட�கா�
�ராம���  வா��  �னவ�க�த�க�
ெபா��கைள  வழைமேபா�  க�ப��
ேபா��  வ�க�க���  ��கேபா��
ேபா�  �ைத�த  க�ப�  கைரத��
��பைத�  க�டா�க�.  க�பைல�
�ைத�த�ைல��  க�ட    அவ�க�
அ��ட����  “க�பல�”



எ��ெபய��டன�.  அ�ெபய�  இ���
�ல�  வ��ற�.  அ��னவ�க�
ஆலமர�த���  ெத�வ���  �ைல
இ��பைத�  க��  வண�க�
ெதாட��ன�.  ேக�டைத�  ெகா����
ெதயவ�  எ�ற  ந���ைகேயா�  ஊ�
ம�க� வ�பட� ெச�தா�க�. இ�த சமய�
கா���� ெச�ற வ�க�� �யாபார�
ந�றாக  வள���  அைட��  அவ����
ெப��; ெச�வ� �ைட�த�. தன� வா��
ப� �ைல ைவ�� ெச�ற ஆலமர�த���
�����ேபா�>  �ைல��  ேதவாலய�
ஒ��ைன  அைம�தா�.  வ�டா  வ�ட�
ேதவாலய�����  ��த  யா��ைரைய
அ�வ�க�  ேம�ெகா�டா�.
ஆலமர�த��க�ேக ந�ல த���� �ள�
இ��த�.  ேதவாலய����  வ��
ப�த�க�ன தாக� ���க அ��ள��� ��



பா��ப�ட�.  நளைட��  அ�pட���
“��த �ண�”  எ�ற ெபயேரா� �ண�
ஒ�� ேதா��ய�.

1943ஆ�  ஆ�டள��,  �ைல��
ேதவாலய�  அைம��  வ�ப�ட
கால������, �� வ�ட�க���� ��
�ைத�த  க�ப��  ேமேலா�ைட�  க�ட
ஊ�  ம�க�  ெகா���  க�ப��
ேமேலா�; ைட ேதவாலய�ைத உ�வா��ய
வ�க� �ைனவாக ைவ�தன�. 1837 இ�
ேதவாலய�ைத�  �����க
அ��வார�ட�ப��  1843ஆ�  ஆ���
ேதவாலய���  க��ட�ைத�  க��
���தா�க�.  ெச�ன�  ஆ�
ேதவாலய���  ம�ைமய���  ெவ�
�ர���  வ��த  க�ேதா�க�க�>  �ரம�
பாரா� ேதவாலய���� யா��ைர ேபா�



வ�தன�. அ�கால��ல �லாப��� இ���
ெதவாலய���� மா�� வ���� ேபா�
ேசர �ைற�த� ��� நா�க� எ��தன.
இ�ேபா�  �லபா���  இ���  கா��
இர��  ம���யால�  பயண�.
வ����  உ�ள  க��  ேம���  ம�
ேதவாலய�ைத�  ேபா�
தல���  ெச�ன�  ஆ�  ேதவாலய��
இல�ைக  வா�  க�தேத��க�க�ைடேய
�ர��த� ெப�ற ேதவலாயமா��.

       ♣♣♣♣♣



மர�� கைத 14
(அேசா�கமாலா)



மர�� கைத 14

 



அேசா�கமாலா

                   
        

உல��,  நா����  நா�  �ரப�யமான
காத� கைதக� பல உ��. இ�கைதக��
��பாக� ெசா�ல� ேபானா�, அ��காப�
அமராவ�,  ேரா�ேயா  ஜு�ய�,  ைலலா
ம�ஜு�  ஆ�ய  காத�  கைதகைள�
����டலா�.  இ�த  காதைல  எ���க
காதல�,  காத�  ���ப�க���ைடேய
உ�ள ���ப� பகைம,  சா� ேவ��ைம,
பண�கார�  ஏைழ  எ�ற  ���யாச�
காரணமாக இ��� வ�����ற�.

இல�ைக��  நட�த  காத�  கைதக��,
ச���ர வரலா� பைட�த கைத “சா�யா
– அேசா�கமாலா” காத� கைத. அ�கைத



ம�க��  கவன�ைத  ஈ��த���  ���ய
காரண�,  சா�யா  ��களவ�க�
ெப�ைமயாக  ேப��  இல�ைக
��வைத��  ��  161  -137  கால���
ஆ�ட  ��டைக��  ம�ன��  மக�
ஆவா�. அேதா� ப�ட���� இளவரச�.
அேசா�கமாலா  ��சா�யான  ச�டாள�
�ல�ைத�  ேச�நதவ�,  ஆனா�  அழ�.
�மா�  இர�டா�ர�  ஆ��க���
��னேர  ��கள  இன��ைடேய
சா�ேவ��ைம இ��� வ�த��� இ�கைத
ஒ�  ஆதார�.  அ�ராத�ர���
இ�காதல�கைள  க���  �ைல  வ���
அைம��,  அ�ராத�ர���  உ�ள
“இ����ய”  �கார���  ேபாக  ��,
வாச��  “இ����ய காதல�க�”  எ�ற
ெபய��  ெச���  ைவ�����றா�க�.
��களவ�க� ேபா��� “மகாவ�ச�” எ�ற



இல�ைக�� வரலா�� ��� இ�காத�
கைத �பரமாக எ�த�ப���ள�

ஒ�நா�,  இளவரச�  சா�யா,  அேசாக
மர�கா���  உலா��  ேபா�  ஒ�
இ�ைமயான  ெப��ர��
பா�ேடா�ைற�  ேக�டா�.  அ�த�
�ரலா� கவர�ப�ட ச�யா, �ர� ேக�ட
�ைச  ேநா���  ெச��  பா�ய
இ�ைமயான  �ர�  எவ�ைடய�  எ��
ேத��  ேபா�,  ஒ�  அழ�ய
ெப�ெணா���  பா�யப�,  அேசாக
மல�கைள  ஆ�வைத�க�டா�.
அ�ெப��� ���கம�யா� அவ� ேம�
க�ட��  காத�  ெகா�டா�.  அ�த�
ெப�  அேசாகமாலா  தா�  ச�டாள�
சா�ைய�  ேச��வ�  என�  த�ைன
அ��க�ப�����  அேசாகமாலா  ேம�



சா�யா���  ஏ�ப�ட  காதைல
மா�ற��ய��ைல.  ���ற���
சா�யா��  அேசாகமாலா��  கணவ�
மைன�யாக  இ��தவ�க�.  அ�த�
ெதாட�ேப,  அவ�க���ைடேய  காத�
உ�வாக�  காரண�  எ��ற�  வரலா�.
அேசாகமாலா  எ�ற  ெபய�
அேசாகமலைர� �����.

பல ந�ல கா�ய�கைள� ெச�த சா�யா
��, த�ைத ��டைக���� சா�யா��
பா��யா�  �காரமகாேத���  அ�ைப�
ெபா��தன�. ச�டால� சா�ைய� ெச��த
ெப�  ஒ���ைய  காத���  ��மண�
ெச�தா� ைக������ �� ம�னனாக
��யா�  எ��  சா�யா  அ�������;
அேசா�கமாலாைவ  மற�க  அவனா�
��ய��ைல.  சா�யா-  அேசா�கமாலா



காத�,  ம�ன��  எ��ைப��  ��,
��மண��� ேபா� ���த�. அைதய��த
ைக��  ம�ன�  ேகாப���  மகைன
அர�மைனைய���  �ற����டா�.
சா�யா-  அேசா�கமாலா  த�ப�க�
அர�மைன  வா���  இ���  �ல�
வா��ைக நட��னா�க�

ஒ�  நா�  ��ைகளா�  த�  ைக�பட
தாய��க�ப�ட  “ர�த�பால”  எ�ற
�ைவயான உணைவ ைக�� ம�ன���
அேசாகமாலா  அ���னா�.  ஊணைவ
அ���ய  ம�ன���  உ��  ெவ�வாக
�����ெகா�ட�. “யா� இ�த உணைவ�
தயா��த�”? எ�� ம�ன� ேக�டேபா�,
ேவ� ஒ�வ�� இ�ைல ம�னா, உ�க�
ம�மக�  அேசா�கமாலாதா�  தயா��த�
எ�றன�  உணைவ  ம�ன��



ெகா��தவ�க�.  ஒ�  ��  சா��ெப�
தாயா��த  உணைவயா  நா�  உ�ேட�
என�  ேகாப���  “ர�த�பால”  எ�ற
அேசாகமாலா  அ���ய  உணைவ�
ம�ன�  ���  எ��தா�.  உண�
�வ�க�� ெத��� �த�ய�.

இ�த�  ச�பவ�  நட��  �ல  நா�க��
ைக��  ம�ன�  கா��  ெபா�கள�
ஒ��  ஏ�ப��  ��ணா��ய�.  அைத�
�ணமா�ற  அர�மைன  ைவ��ய�க�
எ�வளேவா  �ய�����  ��ய��ைல.
��  ெப�தா��  ெகா�ேட  வ�த�.
அைத�  �ண�ப��த  ர�த�பால  ��ைக
எ�ப� அவ�ய� எ�றன� ைவ��ய�க�.
அைத  எ��  ேத���  �ைட�க��ைல.
ஒ�  அர�மைன  சைமய�கார���,
ம�ன� அேசாகமாலா அ��ய ர�த�பால



உணைவ �வ�� �� எ��த� �ைன���
வ�த�.  உடேன  அ�  ெசா��  ����
காய����த ர�த�பாலைவ �ர�� எ���
வ��ப�  ைவ��ய�க�  காவலா�க���
க�டைள��டன�.  அவ�க�  �வ��
காய��  ேபான  ர�த�பால  எ�ற
உணைவ�  �ர��  எ���  வ��
ைவ��ய�க�ட�  ெகா��தா�க�.
இைதபா���  ம���  தாய���
ம�ன��  கா�  �����  ைவ��ய�
ெச�� ெவ� �ைர�� �ண�ப���ன�.
எ�����  த�  கா�  ��  �கமாவத��
ேவ��ய  ர�த�பால  ��ைக  �ட�த�
எ��  ேவைல�கா�க�ட�  ைக��
ம�ன�  �னா�ய  ேபா�,  அவ�க�
பய�ெதா�,  நட�த  ���பர�ைத��
ெசா�னா�க�.  கைதைய�  ேக��ப�ட
��டைக��  ம�ன�  தா�  ெச�த



தவைற  உண��தா�.  அேசாகமாலா  ேம�
அ�தாப�ப�டா�.; மக�; சா�யாைவ��
ம�மக�  அேசாகமாலாைவ��  ம����,
அர�மைண��  வரவைழ�தா�.
ம�மக�ன�  அழைக��,
அ�ைவ��  க��  ம�ன�
ெப�ைம�ப�டா�.  சா�யா-
அேசா�கமாலா  த�ப�க���  �ைற�ப�
ஆட�பாரமாக ��மண� ெசய� ைவ�தா�
ைக��  ம�ன�.  தமப�க�
அர�மைன�� வாழ� ெதாட��னா�க�.
ஆனா�  சா�யா,  தாழ�த  ெப�ைண�
��மண� ெச�த காரண�தா� ம�னனாக
��ய��ைல.  ைக���� மரண�����
��  அவ�  சேகாதர�  சாத��ஸேவ
ம�ன�  ஆனா�.  இ�  ேபா��
இ��லா��  ம�னா���த  எ�டா�
எ�ேவ��  ம�ன�     காத��காக



���ற�த கைத���.

♣♣♣♣♣



மர�� கைத 15 (க��சா�
க�� ம�னனான கைத)



மர�� கைத 15

 

க��சா� க�� ம�னனான கைத

 

நாய�க� பர�பைர�� கைட�யாக க��
இரா��ய�ைத  ஆ�ட  ம�ன�  �
���ரம  இராஜ��க�.  இ�ம�ன�
�ற�பா�  த�ழ�,  இ��,  ஆனா�
ச�தா�ப��  ���ைல��  அவைன�
ெபௗ�த ��களவ�க� ெப��பா�ைமயாக
வா��  இரா��ய����  ம�னனா��ய�.
க�ணசா�  எ�ப�  இ�ம�ன��
உ�ைம�  ெபய�.  18  வய��
ஹ��ர�ெக�ட  எ�ற  க��
இரா��ய���  ஒ�  ப����



�ைற�ேச���  அ�கா�யாக  இ��தவ�.
��ைளக�  இ�லாத  இராஜா�
இராஜ��கா 1798ஆ� ஆ�� ஜுைல 16�
�க�  இற�த�ட�  �ரதம  அ�கா�யாக
இ��த  ��ம�தலாவ  ஏ�கனேவ
ேபா����த  ��ட�  அ����
வர�ெதாட��ய�.  இ�வ�கா���  ��
ேநா�க��  ம�ன�  இற�த�ட�  தாேன
ம�னனாவதா��.  ஆனா�
�ர�க���ைடேய  ேபா����
ேபாறாைம��  �ல�யப�யா�  அவ�
�ைன�த மா�� ம�னனாக ��ய��ைல.
தன��  ேவ��ய�  த�  இ�ட����
ஆ��ைவ�க� ��ய ஒ� ம�ன�. அத�
��ன�  ���  ��தாக  அ�கார�கைள�
ைக��� ெகா�� வ�� அ�யாசன�ைத�
ைக�ப��வேத  அவ�  ேநா�க�.  இத��
அவ���  இல�காக  �ைட�த�



க��சா�.

இராஜா�  இராஜ��க���  நா��
இரா�மா�க�.   அ��  இ�  ேசா�க�;
சேகாத�க�. �தலா� ேசா��� ���சா�,
��தசா�,  க�ணசா�,  ��னசா�,
அ��சா�, அ�யாசா�, இர�கசா� எ��
ஏ� சேகாதர�க�. இர�டாவ� ேசா���
க�தசா� எ�ற ெபய�ட� ஒ� சேகாதர�
இ��தா�. ��ைளக� இ�லாத ம�ன�
இற�த�ட�  நாய�க�  வ�ச���
வழ�க�ப�  இவ�க��  ஒ�வ�
ம�னனா��  வா���  இ��த�.  ஆனா�
தன�  மரண����  ��ன�  ம�ன�,
���சா�ைய  தன���  ��  த�கா�க
ம�னராக.  இரா�மா�  த�கள�
சேகாதர�க��  மக�மா�  ஒ�வைர
அ�யாசன����  ேத��ெத����  வைர



�ய��தா�.  ஆனா�  மகா  அ�கா�யான
��ம�தலாவ ���சா�ைய த�கா�கமாக
பத� ஏ�க �ட��ைல. இ�வ�கா���
��ட���  ப�  க�ணசா�ைய
அ�யாசன����  �ய���  ப��ப�யாக
தா� ப��ைய ைக�ப��வேத.

இராேம�வர���  �ரதம  ���களான
ெவ�கட  ெப�மா��  மைன�  ெபய�
��ப�மா.  அவ�க���  �ற�தவேன
க�ணசா�. அவ� �ப��� வ�ைமயா�
வா�ய  அவ�க���  ந�வா�����ய�.
இராஜா�  இராஜ��கா�  இர�டாவ�
இரா�யான  உேப��ர�மா��
சேகாத�ேய ��ப�மா.

க�ணசா���  ஐ��வயதாக  இ����
ேபா� த�ைத ெவ�கட ெப�மா� �வபத�
அைட�தா�. அவ�� மரண����� ��ன�



��பா�மா��  மக�  க�ணசா���
அவன�  சேகாதர�  ெகா�டசா���
உேப��ர�மா��  உத�நா�  க����
�ல�ெபய��தன�. க���� �ல� ெபய��
ேபா�  க�ணசா���  வய�  எ��.
இ���  �ல  வ�ட�க��  தா�  க��
இரா��ய����  ம�னனாேவ�  என
கன���  அவ�  �ைன��
பா�����க��ைல.

க�ணசா� ம�னான கைத

1790� ஆ�� இராஜா� இராஜ��கனா�
மகா  அ�கா�யாக  பத�  உய��  ெப�ற
���ம�தலாவ  நாய�க�  வ�ச�ைத
மன���� ��றாக  ெவ��தவ�.  க��
இரா��ய�ைத ெதாட��� நாய�க� வ�ச�
ஆ��  ெச�ய�  �டாெதன  ��ட�
வ��தா�.  பல  �ர��க�  அவேனா�



���  ேச��தன�.  தன�  அ�கார�ைத�
பா���  ேவ��யள����  ெச�வ�
ேச��தா�.  ��ம�தலாைவேம�
ெபாறாைம  ெகா�ட  �ல  �ர��க�
நாய�க�க���  ஆதர�  ந��ன�.
கைரேயார�  ப����  ஏ�ப�ட
கலவர�கைள  தன��  சாதகமாக
பா���  1798ஆ�  ஆ��  இராஜா�
இராஜ  ��காைவ  பத���  இ���
இற��னா�  ��ம�தலாவ.  ம�ன�
உ�ேரா�  இ����  வைர  தன�  ச��
��ட�ைத  ெசய�ப���வ�  க�ன�
எ�ப� அ�கா��� ெத���. அரசசைப��
ம�ன�  இ�லாத�னா�  �ழ�ப�க�
உ�வாக�  ெதாட��ய�.  �ைர��
தன��  ஏ�றவா�  ெசய�பட���ய  ஒ�
நாய�க�  வ�ச�ைத�  ேச��த  ஓ�வைர
ம�னரா�� �னன� அவைர ெதாைல���



க�����  தா�  அர�  ஏ�வ�  என�
��மா��தா�.  இத��
ேத�நெத��க�ப�டவ�  ��ப�மா�ன
மக�  க�ணசா�  எ�ற  இளவரச�.
அ���ட� அவ� ப�க� இ��த�. இைத
ெசய�ப��த ச�ைக���ய ெமாராேதா�ட
இராஜ��  �  த�மாக�த  மகா  நாய�க
ேதேராைவ  ச����  த�  ��ட�ைத
�ள��னா� ��ம�தலாைவ.

“ம�ன��  உ��  இ�ேறா  நாைளேயா
எ�ற �ைல�� இ���ற�. �ல நா�க�
ம��ேம  அவ�  வா�வா�  எ�ப�  எ�
க���.   அவ��  இட����  யாைர
�ய��க  ேயா��������”  என�
��ம�தலாைவைய ேதேரா ேக�டா�.

“எ��ட�  அத��  ஒ�  ந�ல  ��ட�
இ���ற� ேதேரா. ம�ன�� இட����



எம�  ெசா�  ேக��  ஆ��  ����
ஒ�வைன  ேத��ெத����ேள�.
ெபயரள��  அவ�  ம�ன�.  ஆனா�
அ�கார�க�  எ�  ைக��”  எ�றா�
��ம�தலாைவ.

“ந�ல�.  ��  �ைன�தப�
ேத��ெத��தவ���  ப��ப��
இ�லா��டா� �ல சமய� எம�� எ�ராக
�ல  கால���  ெசய�படலா�.  எ����
�����  அவைர  �யமன�  ெச���”
எ�றா� ேதேரா

“அத���  ஒ�  வ����.  அவ�  எம��
எ�ராக  மா�னா�  நா�  ���தா�ய��
உத� ெப�� அவைர பத��� இ���
இற�கலா�.”

“��  ெசா�வ�  ஒ�லா�த�  கால���



ெபா��தமானதாக  இ��கலா�.  ஆனா�
���தா�ய�க�  �����கார�க�.
கைட���  க��  இரா��ய�ைத�
ைக�ப��� த� ைக���� ெகா�� வ��
��வா�க�.  கவன�.  யாைன�  பாக�
யாைனைய ச�யாக� கவ��கா��� அ�
ம�றவ�க��  உ�����  ஆப�ைத
�ைள����.  அேதா� அத� உ�����
ஆப��  ஏ�படலா�.  ம�றவ�கேளா�
கல�தாேலா���  எம�  ��தமத�ைத��,
நா�ைட��,  உம�  அ�கார�கைள��
கா�க ��யவரான ஒ�வைர ேத��ெத��.”
எ�றா� ேதேரா.

���சா��� கைத

ப�ட����  த����ளவனான
���சா���  அ�யாசன�  �ைட�கா�
ெச�தவ�  ��ம�தலாைவ.  ���சா�



எ�ப���  க�ணசா���  எ�ராக  ��த�
ெச��  க��  இரா��ய�ைத
ைக�ப�றலா�  என�  க��  அவைன�
ெகாைல  ெச�ய  ��ம�தலாைவ
��ட�ேபா�டா�  இைதய��த  ��தசா�
���தா�ய ேதசா�ப� ேநா���ட� ேபா�
�ைற��டா�. அவ� ���சா��� அபய�
ெகா��� ��ெதாைக பண�� ெகா���
ஒ� ெம�கா�பாள�ட� யா��பாண���
ேபா�  ���  கால�  வா��ப�
அ���ைவ�தா�.  அவ�  வ��த  ��
யா��பாண�  ேகா�ைட���  இ��த
இராஜமா�ைகயா��. ஒ� நா� ���சா�
��வநாத  சா���யாைர  அைழ��
தன����தான ப�ட� �ைட��மா எ��
ேக�ட  ேபா�  அத��  சா���யா�,
“ப�ட�  �ைட���.  அ���  ச�ப���
�ைட���. ப�ட���� ���� ��ன��



அ�பைக  எ�றா�.  அைத�  ேக�ட
���சா�  தா�  அரசனாேவ�  எ�ற
ம������  சா���யா���
இராஜேஜா�ட�  எ�ற  ப�ட�  வழ��
ேவ��யள�  பண��  ெகா���
அ���னா�. ���� ���� அ�பைக
எ�ப�, ��ன� பா�� பைக��, ��ன�
தைல அ��� பைக எ�ப� அ��தமா��.
சா���யா�  ெசா��  �ல  �ன�க��
நாக�  ���சா�ைய�  �����.
�ஷ�க�  ைவ��ய�  இ�பாைல
ெச��யா�� உத�ைய நா�ன�.  அவேர
அவன� �ஷ�ைத ���� ைவ�தா�. அத�
��ன�  ஆ��ேலய�  1808�  ஆ��
���சா�ைய  க����  அைழ���
ெச�� ச��ரதாய��ட� �� ��டன�.
அவேனா�  உட�ப��ைக��
ெச��ெகா�டன�.  அத���ன�



��ம�தலாைவ�ன��, க�ணசா��ன�,
வ�சக  வைல��  ���த  ேநா��
ேதசா�ப�  ���சா��ட�  ெச��
உட�ப��ைகைய இர��ெச��, அவைன
இராசபத���  இ���  ���,
க�ணசா�ைய  ��ம�தலாைவ��
உத��ட�  அரசானா��னா�.  ஆனா�
��ம�தலாைவ��  ��ட�தா�
���ரமராஜ��க�  எ�ற  க�ணசா�,
���சா�ைய� �ர�ேசத� ெச�தா�.

���ரம இராஜ ��க� ஆ��

க�ணசா���  நாத  ேதவாலய���  �ல
கலவர�க���ைடேய �� ��ட�ப�ட�.
ப�� வ�ட�க��� �ர�சைனக� இ��
�  ���ரம  இராஜ  ��க�  எ�ற
ெபய��  ஆ�����தா�.  இைளஞனான
அவ���  ேக��ைகக���



�கேபாக���� நா�ட���த�. ம�����
���  ��தாக  அ�ைமயானா�.
இ�கால�க�ட��  ��ெகா�ெவலயாய
எ�ற  வயல  ெவ�ைய  ெவ��,
த�ேபாைதய  க��  நகர�ைத  ஏ�ப���
க�� ஏ�ைய��  உ�வா��னா�.  இ�த
வய�  ப��  ஒ�  கால���  நாத
ேதவாலய����  ேதைவயான  ெந�ைல
உ�ப�� ெச�� ெகா��த�. இேத ஏ���
தா�  தன��  எ�ராக  ச�ெச�த
ஏகல�ெபால  �மாரகா�  எ�ற  ேதச�
�ேரா�ைய  ��க���  ம�ன�
ெகா�றா�.  தா�  ம�க���  த�சன�
ெகா��பத��  ப�����வ  எ�ற  எ��
�வ�கைள�ைடய  க��மான�  ஒ��ைன
த�ேபா�  உ�ள  தலதா  மா�ைக��
க��னா�. இ�க��ட�ைத இ��� தலதா
மா�கா�� காணலா�.



இத�  க��ட�  கைலஞ�  இ��யாைவ�
ேச��த ேதேவ��ர �லா�சா�.

கால�ேபா���  இற�த  ம�ன���
நட�தைத��  த�ைன  �����ள
ச�கார�கைள�� ப�� ம�ன� ����க�
ெதாட��னா�. தன�� எ�த ேநர����
ஆப��  ஏ�படலா�  என  அவ�  மன�
ெசா����.  த�  இரா��ய�ைத  எ�த
ேநர��  �ேரா�கைள  ைகவச�  ேபா��
ைக�ப�ற ���தா�ய� கா������றன�
எ�பைத��  அவ�  உண��தா�.
��ம�தலாைவ  எ��பா��த�  ேபா�
க����தனமாக  ���க�  எ��பவனாக
ம�ன� இ��க��ைல. அவன� ேபா���
மா�ற�  ஏ�ப�ட�.  அ�கார�ைத  த�
ைக���  ெகா��வ��  ெகா��ேகா�
ஆ����ய�  ெதாட��னா�.  த�



அ�கா�க�ைடேய  �ரப�யமானவனாக
�கழா����  ��ம�க��  ஆதர�
அவ���  இ��த�.  சாதாரண
��ம�க��  உ�ைமக��காக
ேபாரா�யதா�  �ர��க��  எ���ைப
ச�பா����� ெகா�டா�.  ��ம�க���
��  �ைட�க  வ�ெச�தா�.  இவன�
ேபா��னா�  பல  எ��க�
�ர�க���ைடேய  ேதா��னா�க�.
���தா�ய�க���  அ�த  ���ைல
க��ைய�  ைக�ப�ற  சாதகமாக
அைம�த�.

க�� பைடெய���

1803�  ஆ��  ஜனவ�  31�  �க�
���தா�ய  ெஜனர�  ெம�ெடாவ�
எ�பவ�  க��ைய�  ைக�ப�ற  எ��த
�ய��,  உ�நா�டவ�க��  க��



எ���பா� ேதா���� ���த�.  1815�
ஆ��  க��  அரச�  ��தாவ�ைக�
ப���� இ��த ���தா�ய� பைட ேம�
தா��தைல  நட��னா�.  இ�ேவ
���தா�ய�  க��  இரா��ய���
இர�டா�  �ைற��  பைட  எ��க
ேவ��ய  ��ப�த�ைத  ஏ�ப���ய�.
1814�  ஆ���  க��  ம�ன�,
எகல�ெபால  அ�காகா�ைய  ச��ரக�வ
ப����  அ���  �லைமைய  அ���
ஆவன  ெச���ப�  ெசா�னா�.
அ�ப����  எகல�ெபாலேவ  �சாைவ
எ�ற  அ�கா�யாக  இ��தா�.
அ�வ�கா��� ஆ��ைய�ப�� �கா�க�
ம�ன�  கா�க���  எ��ய�.
அ�வ�கா� ���தா�ய�க�ட� ேச���
தன�  ஆ����  எ�ராக  ச���ட�
���வதாக ம�ன� அ��தா�.  உடேன



எகல�ெபாலைவ  க����  வ��ப�
க�டைள��டா�. ம�ன�� ேகாப�ைத
அ��த  எகல�ெபால  ேபாக��ைல.
த������  ஆப��  ஏ�ப��  எ�பைத
அ��ேத  அவ�  ேபாக��ைல.  அவன�
இட����  ெமாலெகாடைவ  ம�ன�
�ய���  �ர��ைய  அட��னா�.
எகல�ெபால  த��  ஓ�  ���தா�ய�ட�
அைட�கல�  ���தா�.  அவைன  ஒ���
ெச�ய��யாத  ஆ��ர���  அவன�
மைன�,  ��ைளகைள��
இன�தவ�கைள��  ப�ெகாைல  ெச��
ப�வா��னா�.  இ�த�  ப�ெகாைல
ம�க���  பய�ைத��  அ����ைய��
ெகா��த�.  இேதா�  ம���  ���தாம�
1808�  ஆ��  எ��  ேகாரல�க��
ஏ�ப�ட  �ர��கைள �சாரைண ெச�ய
ஆர���தா�.  ம�ன���  பல



�ர�சைனக�  ேதா�ற�  ெதாட��ய�.
�ர��க���  அவன�  ேபா��
���க��ைல.  தம�  உ�����  எ�த
ேநர��  ஆப�� ஏ�படலா�  எ�ற பய�
அவ�கைள  �����ெகா�ட�.  ���
ேகார�லா�க�  எ�ற  ப��க��  ப��
���தா�ய  வ�க�க�  களவாட�ப��
உளவா�க� என ��ற� சா�� அ���
�����த�ப�டன�.  ஏ�  வ�க�க�
மரண�ைத�  த��ன�.  இ�த  ச�பவேம
1815� ஆ�� ���தா�ய� க�� ேம�
பைடெய���  நட�த  ���ய  காரணமாக
இ��த�.  ெகா���,  கா�,
��ேகாணமைல,  ��ெகா���,
ம�ட�கள�� ப��க�� இ��� பைடக�
க��ைய  ேநா��  ��ேன�ன.
���தா�ய��  பைடெய�����
எகல�ெபால  �ைணேபானா�.  நாய�க�



ம�ன��� எ�ராக க�� இரா��ய���
�ர��க�ன��,  ம�க�ன��  எ����
���தா�ய���  சாதகமாக  அைம�த�.
ெமாலெகாைட  தன�  ப����
���தா�ய��� எ�ராக  எ���� ���
ேபா��டா��  அவ�க�ைடய  எ���ைப
சமா��க அவரா� ��ய��ைல.

1815� ஆ�� ெப�ரவ� மாத� 18� �க�
�  ���ரமராஜ��க�  ���தா�யரா�
�ைற  ���க�ப�டா�.  ெகா����
இ��த ேதசா�ப� �ற���� எ�பவ���
ம�னன  ைகதான  ெச��  எ��யேபா�
அவ�  �யர���  க�����டதாக
ச���ர எ��தாள�க� �������ளன�.
காரண� 2357 வ�ட�களாக இ��� வ�த
இல�ைக�  ���  �த��ர�  ��றாக�
ப�ேபானேதயா�.



இரா� ர�க�மா�.

நாய�க�  வ�ச�ைத  ேச��த  ம�ன��
ப�ட�தர�  ர�க�மா�  அழகானவ�.
நாய�க� வ�ச������ வ�� க��ைய
ஆ�ட  ம�ன�க�  ���சா�க�.
நா�ேடா�  ஒ���ேபாவத�காக  ��கள
ெமா�ைய� க�� ெபௗ�த�களானா�க�.  
இராஜா�  இராஜ��க�  ��கள���
��க�  எ��யதாக��  வரலா�
ெசா��ற�.  க��  இரா��ய�
���தா�ய�  ைகக��  ���த�ட�
ெத�ெத�யா���  அ�ேக��ள  நா��
ப�க��  மைலகளா�  ���த  ப��யான
ம��ய  மகா  �வர  எ�ற
ப����  ேபா�ேற  உட����ய
ஆரா���ேக  எ�பவ�  ����  ம�ன��
���ப�� ப����ெகா�ட�.  ந�ல இ�



��ன�ட�  மைழ  ெப���  ேபா�
��ைட  எகல�ெபால  மகா  அ�கார��
அவர�  ஆ�க��  ����  ெகா�டன�.
த�  மைன�ைய��  �ழ�ைதகைள��
ம�ன�  க��  ஏ���  ��க���
ெகாைலெச�தத�காக  அவ�கைள
ப�வா�கேவ அவ� அ�� வ����தா�.
ம�னைன��  இரா�  ர�க�மாைள��
அைர  ��வாணமா��  அ����
������ன�. ரா�ைய�� ம�னைன��
��  ��வாணமா��  க����  நட��
அைழ��  ெச�ல  ��ட�����த  ேபா�
John  D  Oyley  எ�ற  ���தா�ய
தளப���  தைல���னா�  ம�ன�
கா�ப�ற�ப��.  ம�னைர��
இரா�i�ய� அவ�க� ���ப��னைர��
இரக�யமாக  ��ெகா���  வ�யாக
ெகா�����  அைழ��  ெச��  ��ன�



க�ப�� ேவ���� நா� கட��ன�.

நாய�க� வ�ச��� ���

ேதசா�ப� ெராப�� �ற���� (இ���
இவ�  ெபயரா�  ெகா����  ஒ�
�����)  தைலைம��  1815�  ஆ��
மா��  2�  �க�  க��  இரா��ய���
அ�கா�க�ட�  ஒ�ப�த�  ஒ��
ைகசா��ட�ப�ட�.  அ��
ைகெயா�ப��ட  அ�கா�க��  இ�வ�
த���  ைகெயா�ப��டன�.  ெடா�
ெசாலம�  டய�  ப�டாரநாய�கா
�த�யா�  (��ல�கா  ஜனானா�ப�யாக
இ��த  ச����கா��  ��டனா�)
ெமா�ெபய�பாளராக  கடைமயா��னா�.
1816�  ஆ��  ஜனவ�  24�  �க�
ெகானேவா��  எ�ற  க�ப��
ெச�ைன��  ���ப�  ச�த�



நா�கட�த�ப�டா�. ைம��� இ��த ���
��தா��  மக�  ைஹத�  அ���
அர�மைண��  �மா�  தன�  60
இன�தவ�க�ட�  52  வய�  வைர
வா���,  1832ஆ�  ஆ��  ஜனவ�  30�
�க�  ேவ���  உ����தா�.  ஆற�
இர�ட��ல உயர�� க�ைம �ற��ள
ம�ன�, 17 வ�ட�க� க��ைய ஆ��
���தா�.  இவேரா�  க��  நாய�க�
சா�ரா�ய���  கைத  ��வைட�த�.
இவர�  ஆ��  பா�  ந���
கைர�க�ப�ட�. இவ� �ைனவாக இ��
ஒ� க�லைற ேவ��� உ��.

                           ♣♣♣♣♣



மர�� கைத 16 (
இல�ைக�� இராவண��)



மர�� கைத 16

   இல�ைக�� இராவண��

இல�ைக��  ச�த�  ச�த�யாக
இராவண�  இல�ைகைய  ஆ�டதாக
க��வ��றா�க�.  அைத  �ைன�ப��த



இல�ைக�� பல  இட�க�� மர�  வ�
வ�த  கைதக���.  இராமாயண�����
இல�ைக��  ெந���ய  ெதாட����
எ�ப� பல�; அ��தேத. இல�ேக�வர�
எ�ற இராவண� ஒ� �ரா�ட�. �. �
�மா�  7300  ஆ��க���  ��ன�
இல�ைகைய  ஆ�ட  �வப�த�.
இராவணைன இராமாயண��� ��லனாக
ஆ�ய�க�  உ�வா����ளா�க�.
இராம��  மைன�  �ைதைய  ��ப
�மான���  கவ���  ெச��
இல�ைக��,  அேசாக  வன���
�ைறைவ�தாக  வா���  இராமாயாண�
ெசா��ற�. இல�ைக�� பல இட�கைள.
இராவணேனா� ேதாட�� ப��� மர� வ�
வ�த கைதக� பல உ��.

இராவணன�  ெவ��  எ��ற  ெபய��



மைலைய க��யா� இர�டாக ெவ��ய
ேதா�ற�ேதா� ��ேகாணமைல�� உ�ள
ேகாணச�  மைல��  ஒ�  ப��  உ��.
அேத  ��ேகாணமைல��  (Trincomalee)
அ�காைம��  உ�ள  ���யா
�ராம��� ஏ� ���� �ண�க� உ��.
இராவண�.  தா��  ஈம���ைககைள�
ெச�வத�� த��� �ைட�கததா� ���
�ல�ைத�  த�;  கர��ணா�  �ல���
ஊ�� �� வரவைழ�ததாக கைத���.

�வேர�யா  எ�ற  நக���  அ�ெபய�
வ�த  காரண�  ஹ�மா�  அேசாக
வன�ைத  எ��த  ஒ��னா�  ஏ�ப�ட�
எ�ப�.  அேசாக  வன�  �வேர�யா���
அ�ேக��ள  ஹ�கல  ��காைவ�
�����ள ப��யா��.  அ�ப���� பல
அேசாகமர�க���.  அ��ட���  �ைத



�ைறைவ�க�ப�டத� �ைனவாக �ைத��
ேகா�� இ�����. �ைத ப�லா���
�ைளயா�யைத�  எ����கா�ட  ஏ�
��க�  ேகா����  அ�ேக  பாைத��
உ�ள�.  ஹ�மா�  த�  பாத�  ப��த
அைடயாள�� உ��.

�ேபர�  இராவண��  த�ைத��  ஒ�
மைன���  மக�.  இராவண�  த�
அ�ண�  �ேபரேனா�  ��த�  ����
��ப�மான�ைத  ெவ�றதாக��,  அ�
ேபா�ற த��ட� இ��த �மான�கைள
����ைவ�க  �மான�தள�கைள
இல�ைக�� பல இட�க�� இராவண�
ேதா����ததாக மர�� கைதக� உ��.
இ��மான�தள�க�  வா�ய�ெபால.
ம�ய�கன  இட�க��  இ��ததாக
ந���றா�க�.  இேதா�  வர�காெபால



(Warakapola) எ�ற இட��� �மான�தள�
இ��ததாக கைத���.

�க  ���யமாக  த��  ேகா�ைய��
தைலம�னாைர��  இைண���  30  �.�
�ர� ெகா�ட,�ைத�த �ைல�� உ�ள
க�பால�ைத  இராம�  அைண  (Adams
Bridge)   எ�பா�க�.  �னா�  எ�ற
ேபரஅைலகலா�  ஒ�கால���  அ�பால�
ேதா��யதா  எ�ப�  ேக���  ��!
அ�ல� �ம�க�ட��� மைற�� ேபா�
இ��யாைவ��  இல�ைகையைய�
இண�த �ல�பர�� மைற��, க�பாலமாக
ேதா�றம���றதா  எ�ப�  ம�ேறா�
ேக��.  எ�  எ�ப�  இ�����  ேச�
ச���ர  ��ட����  இராம�  அைண
இைட�சலாக  இ���ற�  எ���  �ல
அர�ய�  வா�க��  வாத�  எ�ப�



உ�ைம.  இ�த�  பால�ைத  ����வ��
வானர�பைட  க��யாதாக  இராமயண�
ெசா��ற�.

��கள��� ம�ய�கன��� (Mahiyangana)
அ�ேக  உ�ள  ஊ��  ெபய�.
�ரக�ெதா�ட  ��கள���  அத�
அ��த�; �மான�தள�; �மான� இற���
இட�  எ�பதா��.  இ��ட����
இராவண���  �மான�தள�  இ��ததாக
க���றா�க�.

�வேர�யா�����  (Neweraeliya)
ப�ைள��  (Badulla)  ேபா��  பாைத��.
ெவ�மட(Welimada)   எ�ற  �ராம�
உ��.  இ��ராம���  �ைத  த�  தன�
க���  ேம�  இராம���  ஏ�ப�ட
ச�ேதக�ைத� ேபா�க,  அ���� ப��ைச
நட��யதாக� ெசா�வா�க�. இ�� 6ஆ�



��றா���  �தா��த  ����ெபால
உ�ற ��த �காைர ஒ�� உ��.

ேவ�மட��  இ���  22  ��  �ர���
உ�ள  நகர�  ப�டாரவைள.  இ�த
நகர���  இ���  ெத�ேக  ெவ�ளவாய
ேநா���  ேபா��  பாைத��  13  �  �
�ர���  “எ�ல”  (Ella)  எ�ற
�ராம���.  இ��ராம���  1080  அ�
உயர��ள ���ழ�����. இத� ���
�ைத  ���தாக��,  ���ழ�����
ேமேல  உ�ள  �ைக��  இராவண�
வாழ�ததாக��  மர�  வ�  வ�த  கைதக�
பல உ��.

�லாப������  ��ணாக����
(Kurunegala)   ேபா��  பாைத�� 5  �.�
�ர��� �ர��த� ெப�ற ��ேன�வர�
(Muneswram)  �வ�  ேகா��  உ�ள�.



அ�ேகா�ைல��,  �வப�தனான
இரவணைன��  இைண��  மர�  வ��
கைத���.  இல�ைக��  உ�ள
ஈ�வர�க��  �த��  ேதா��ய
ஈ�வரமாைகயா�  ���  +  ஈ�வர�
��ேன�வரமா�ய�  எ��
ெசா�வா�க�.  ம�ைறய  நா��
ஈ�வர�க� அத� �� ேதா��யைவேய.
இராம�,  �ராமணான  இராவணைன�
ேபா�� ெகா��. �ைதைய� �ைற ���,
அேயா�����  ��ப  �மான���
அைழ���  ெச���  வ���,  �மான�
��ேன�வர�  ேமேல  பற���  ேபா�
இராவணைன�  ேபா��
ெகா�ட�ர�மஹ��  ேதாஷ�  இராமைன
�����ெகா�ட�னா�  ��ப�மான�
அ�ர�  ெதாட��ய�.  அத��  �வ���
ேத�  �வைன  இராம�  வ�ப�டதாக��,



�வ��  க�டைள��  ப�
���ேக��வர�,  ந�ேல�வர�,
���ேகாேண�வர�,  ெதாணேட�வர�
ஆ�ய  4  ஈ�வர�கைள  நா��
�ைசக����,  இல�ைக�  �ைவ
இய�ைக��  அ���  (�னா�)  இ���
கா�பா�ற  ���யதாக�  கைத���.
வரலா���ப�  இல�ைக���ைன�
�னா�  பல  தடைவக�  தா����ள�.  
�லாப�ைத�  த��  ஓ��  ெத��
ஓயா���  அ�ேக  “மனவா�”  எ�ற
இட��� இராம� �த� �தலாக �வ���
ேகா�� க��யதாக ம�க� க���றாhக�.
இ��ட�  �லாப����  வட�ேக  6  ��
�ர��� உ�ள�.

�தாெகா��வ  (Sitakottuwa)  எ�ற
இட���  �ைதைய  இராவண�



�ைறைவ�த�னா�  அ�����  அ�ெபய�
வ�த�  எ�ப�  ��களவ�  எ�ண�.
ஆர�ப���  இராவண��  மைன�
ம�ேடாத���  அர�மைன��
அ�த��ர���  �ைத  �ைறைவ�க�ப��,
அத�  ��  �தாெகா��வ  எ�ற
இட���� மா��யதாக ம�க� ந���ைக.
ஒ� கால��ல இ��ட��� ல�கா�� நக�
இ��தெதன��,  ��������,
��ேதா�ட�க��, ��றா�க�� �ைற�த
இட���  ம�ேடாத���  அர�மைண
இ��ததாக  ந���றா�க�.  இ��ட�
ம�ய�கன��  இ���  7  ��  �ர���
உ�ள�.  அ�����  அ�ேக
“���ெபா�த” (Kurulupotha)எ�ற இட���
இராவ��  ��ப�மான�  �����
இடமாக  இ��த�.  �மான�  எ�றா�
��கள���  பற���  ம�ைல�  �����.



இராவண��  �மான�  ெப�ய  ம��
ேபா�ற  ேதா�ற��ள�.  ���ெபா�த
எ�றா� பறைவ�� ப��ெயன�ப��.

அ�கால��� ம�ன�க� த�� ஓ�வத��
�ர�க�க� அைம�தன�. பல த�� �னமா
ராஜா-ரா�  பட�க��  கைத��
எ���ட�  இ���  த��  ஓ�வத��
�ர�க�க�  பா��க�  ப�வைத�
கா����ளா�க�.  இராவண�  பல
�ர�க�கைள  த�  ஆ��  கால���
�தா�����தா�.  இ��ர�க�க�
���யமான  நகர�கைள��.
�மான�தள�கைள��,  ப�ைணகைள��
இைண����தன.  இ��ர�க�க��
வா�க�  ப�டாரவைள��  உ�ள
இராவண� �ைகவாச�க�, ேசனா���ய,
ர�ெபாட,  லேகாெகல,  வா�ய�ெபால,



�தாெகா�வ, ஹசலக, ஆ�ய இட�க��’
இ��ததாக ம�க� ந���றா�க�.;

ம�க��த� எ�ற இட��� உ�ள ல�கல
ெத�ைல�  ெதா�ட���  ஹ�மா�
�ைதையக  க�டதாக��,  ஹ�மா�
அ�ெச��ைய  இராம���  அ���த��
அ��ைக��  ஓ��  ெப�றா�  எ�ற
கைத���. இ��ைகேம� இ�� இராம�,
இல��மண�,  �ைத,  ஹ�மா�
ஆ�ேயா���  ேகா��  ஒ��  உ��.
ல�கல க�� �வேர�யா A5 பாைத��,
�வேர�யா�� இ��� 15 �� �ர���
உ�ள ஊரா��.

இல�ைக��  நட�த  இராம  இராவண
��த���  ேபா���  இல��மண�
காய��றா�.  அவன�  உ�ைர�
கா�பா�ற  ��ைகக�  ேதைவ�ப�ட�.



காய�க�ட�  �ட�த  இல��மணைன�
கா�பா�ற  ��ைகக�  இ��யா��
இ���  ெகா��  வரேவ�����த�.
ஹ�மா� இ��யா�� வட�� �ைச��;
உ�ள  ச���மைல��  இ���
��ைகக�  எ���  வர�  பற��
ெச�றா�.  ��ைகக�  �ைற�த
ச���மைல  ��வைத��  ெகா�ட  வர
அவனா�  ��யாததா�  மைல��  ஒ�
ப��ைய�  ெபய���  எ���
��ைககேளா� இல�ைக ேநா��� பற��
ெச�றதாக��, பற��� ேபா� த�ளா�ய
�ைல�� பற�ததாக��, அ�ேபா� ைக��
�ம��  ெச�ற  ச���  மைல��  ��
ப��க�  இல�ைக��  பல  இட�க��
���ததாக  மர�  வ��  கைதக���.
அ�வா�  ச���  மைல��  ப��க�
���த  இட�க�,  யா��பாண����



அ�ேக��ள  க�ைச���,  ம�னா���
அ�ேக��ள  த�லா�.  கா�  நக���
வட�ேக  10  ��  �ர���  கடேலார
ஊரான  உனவ��ன  (Unawatuna)  ,
��நாக���  வட�ேக  20  ��  �ர���
உ�ள  �����ய  ஊ��  உ�ள
ெதா�க�த  (Dolukanda)   எ�ற  ���
உ�ள  இட�கைள  ����டலா�.
இ��ட�கைள ைவ��. ஹ�மா� பற��
ெச�ற  பாைதைய  ��கேள  ஊ����
ெகா�ளலா�.

ம�னா���  அ�ேக��ள  த�லா�
(Thalladi)   எ�ற ஊ� ெபய� ஹ�மா�
த�லா��  ெகாண�  ைக��  எ����
ெச�ற  ச���  மைல��  இ���  ஒ�
�� ப��ைய அ��ட��� ����யதா�
அ��ட����  அ�ெபய�  வ�த�  எ�ற



�ள�க���.  அேத  ேபா�  இ�ெனா�
ப��  ஊனவ��ன  எ�ற  ஊ�p�
���த�.  அத�  அ��த�  ��கள���
“அேதா  ������ட�”  எ�பதா��.
இ��ட�க��  பல  வைக  ��ைகக�
இ��ப�னா�  இ�மர�  வ��கைதக�
ேதா�����கலா�.

���ேக��வர�  ஐ��  ஈ�வர�க��
ஒ��.  இ�  ம�னா���  அ�ேக  உ�ள
ேகா�லா��.  1575ஆ�  ஆ���
இ�ெகா��  மத  �ேவஷ�  ெகா�ட
ேபா����ேகய�களா�  �ைத�க�ப��,
1903  ஆ��  �����க�ப�ட�.  
இராவண��  மைன�  ம�ேடாத�
இ��ட�தவ�.  இவ�  த�ைத
இ�ேகா�ைல� க��யதாக ந���ைக.

இராம�  �ராமா��ர�ைத  இராவண�



ேம�;  ���ல  எ�ற  ஏ�  இ��த
இட������  எ�த�னா�  அ������
அ�ெபய� வ�த� எ�ப�. “��” எ�றா�
அ�ைப�  �����  ��  எ�ப�
ஏ�ைய������. இைத இைண�� ெபய�
உ�வா����கலா�.

ல�கல  எ�ற  இட���  இராவண�ன
க�கா��� �ைலய� இ��ததாக ம�க�
ந���றா�க�. இ���ற������ இராம�
பைட  வ�வைத  இராவண�  க�டாதாக
ெசா���றா�க�.  ல�கல  ����  ேம�
ப��  த�ைடயான�.  இ� �ர�மா��ர�
தா��யதா�  ேதா��ய�  எ�ப��  ஒ�
மர��கைதயா��.

யக�கல  எ�ற  இட�����
இராவண����  ெதாட����.
இ��ட���  ேபா��  ம�நத



இராவண�� உட�.  ம�க� பா�ைவ��
ைவ�க�ப����ததா�.  உ�ைம��
இராவண�  இற�க��ைல  எ���
�����த �ைல�� அ�ேக��ள �ைக��
ைவ�க�ப����ததாக  ம�க�
க���றா�க�.  ஒ�  நா�  இராவணண�
உ���ெத�வா�  என  ம�க�  ந��
வ��றா�க�.

இ�கைதக�  ம�களா�
உ�வா�க�ப�டைவ. பல ஊ�� ெபயேரா�
ெபா��தமானைவ. ெவ�நா��� ���லா�
பய�க���  இராவண�  ெபயைர�
ெசா��  இ��ட�கைள�  கா��  பண�
ச�பா��பவ�க�� உ��.

♣♣♣♣♣



மர�� கைத 17 - நாக�ப�

மர�� கைத 17



 

 நாக�ப� (ம�ப�லவ�)

 

         இல�ைக��
வடமகாண���., யா��பாண மாவ�ட���
ெத� ெம��� �ைச�� அைமநத ச�பத
��க� என அைழ��ப�� ஏ� ��க��
ந�னா��� ஒ��. இ� வரலா�ெகா�ட
�வா��.  இதைன  ம�ப�லவ�  என��
ஆைழ�பா�.  இ���க����
ெபௗ�த�க����  ���யமான  �வா��.
இ���  யா��பாண������  23  ைம�
�ர���  அைம���ள�.  இத��  �ழ��
�ைச��  �������,  ேந�  வட�ேக
அனைல���  அைம���ளன.  இ�  நாக
வ�ச  அரச���ைடேய  ம�யாசன��ன



உ�ைம��  ஏ�ப�ட  �ண�ைக  ����
ைவ�க  ��த�  இ�த�  ����  வ�ததாக
மகாவ�ச� எ�ற ��கள �� ��னா��
ேபா�ய  .  ஆதர��ைல.  இ������  பல
ெபய�க���.   இ�ெபய�க� மர�  வ�
வ�த  கைதகைள  அ��பைடயாக  ைவ��
ேதா��யைவயா��.

இ�����  நாக���,  ம�ப�லவ�  ��,
ம����,  �ராமண���,  ஹா�ல�,
ச�����,  ந����,  நாேக�வரத�  என�
ெபய�க���.  எ�தைனெபய�க�
இ��தா�ம  �ல�க���  உ�ள  ெபய�
ந�னா�வா��. ஹா�ல� (Harlem)  எ�ற
ெபய�  ட��கார�க�  தம�
யா��பாண ஆ���� ேபா� இ�����
ைவ�த  ெபயரா��  நாக��யன  எ��
இ��ைவ ��களவ� அைழ�ப�.



�ஜய�  இல�ைக��  வர��னேம
நாகரச� எ�ற நாக� இள�ைத� ேச�நத
ம�ன�  இ����  ஆ��  ெச�தா�.
இ�வரச���  ஒ�  மக��  மேகாதர�
எ�ற மக�� இ��தா�க�.  த� மகைள
நாகராச� எ�ற ம�ன��� மண����
ைவ��  �தனமாக  த�  ம�யாசன�ைத
ெகா��தா�.  அவ�க���  �ேலாதர�
எ�ற மக� �ற�தா�. ந�னா�� அரச�
நாகராச� தா� இற�க ��� த� மக�
மேகாதர���  ப�ட�  க�����
இற�தா�. மேகாதர� தா� ம�னனா��
த�  ம�மக�  �ேலாதர�  ��  ம�
ஆசன�ைத�  ெப�வத�காக  ேபா�
ெதா��தா�.  இ�ேபா�  ந�னா���
இட�ெப�ற�.  ேபா�  நட���  ேபா�
அவ�க�  ந�ேவ  ��த�  ேதா��னா�.
அவ�  ேதா��ய  ஒ��னா�  இ�



நாக�க��  பய�தன�.  ��த�
இவ�க�ைடேய சமாதான�ைத �ல�னா�.
இ� நாக�க�� ��தைர வண�� அவைர
ம�யாசன���  அமர�  ெச�தன�.  இேத
கைதைய ம�ேமகைல எ�ற கா��ய��
ெசா��ற�.  ம�ஆசன�  இ��த�னால
ம�ப�லவ� எ�ற ெபயா� ந�னா����
வந���கலா�.

ம�ேமகைல���  ம�ப�லவ�  எ�ற
ந�யா�����  எ�ன  ெதாட��?
ம�ப�லவ�  ஒ�  ��ய  ��.
கா�����ப��ன���  இ���  ெத�ேக
240  ைம� (��ப� ேயாசைன)  �ர���
அைம����த�  எ��  ‘ம�ேமகைல�
கா��ய� ���ற�.

ம�ப�லவ�  ���  காவ�  ெத�வ�
ம�ேமகைல.  ேகாவல�  மக�



ம�ேமகைலைய�  ����  ெச��
கா�பா��யதாக�  �ற�ப��  ெத�வ��
இ�ேவ.  ேசாழ����  ��வைள���
�ற�த  �ழ�ைதைய,  ��த��வ�,
�கா�ட����  நாக  நா����  வ��
த�ைன வ�ப�ட க�பள�ெச�� எ���
வ�க�ட�  ெகா���,  இ��ழ�ைத
ேசாழ� �ழ�ைத எ��� வரலா�ைற��
��, ேசாழ�ட� ெகா��க� ெசா�னா�.
வ�க�  க�பள�ெச��  �ழ�ைத�ட�
தாயக�  ���ேபா�  அவன�  மர�கல�
�ய��  ����  க����ேபாக,  �ழ�ைத
மா�ட�.  ����  �ைழ��  வ�த
வா�க�,  ேசாழ  அரச�  வ�ேவ����
எ�பவ�ட�  �க��தைத�  ��னா�.
ேசாழ�  �ழ�ைதைய�  கட���,
கட�கைர���,  கா�க���  ேத��
���� ��க��� இ��ர�ழா ெகா�டாட



மற����டா�.  அ�கால���  இ��ர
�ழா  �கா�  நக���,  நாகநா��
ம�ப�லவ�  ����  ெகா�டாட�ப�ம
�ழா.  இ�  ெகா�டாட�படாததா�
ம�ப�லவ�  �����த  ம�ேமகைல�
ெத�வ�  சாப��ட�.  சாப�தா�  �கா�
நகர��,  நாகநா��  400  ேயாசைன
�ல�பர���  கட�ேகா���  இைரயான�
எ�ற காரண�ைத�� ெசா�வா�க�. இ�த
கட�  ேகா�னா�  ச�த  ��க�
ேதா�����கலா�.  2300  ஆ��க���
��ன�  கள�  இரா��ய�ைத
ஆ�ட  கள���ஸ  ஆ����  ேபா�
ஏ�ப�ட கட�ேகா� இ�வாக இ��கலா�.
���கா�  நகர��,  அதைன  அ�����த
�வா�ய  400  ேயாசைன  நாகநா��
�லந��க�தா� அ��� என ��த��வ�
ெசா�னா�.  அவ�  ெசா�ப�  ���கா�



நகைர  கடலெகா�ட�  எ�ப�
இ�ெனா� �ள�க�.

கா��ய�  தைல�  ம�ேமகைல
ேகாவல����  மாத����  �ற�த  மக�;
ேகாவல�  த�ைத  ெகாைல��டைத
அ��த மாத� த� அக வா�ைவ� �ற��,
அறவண  அ�க�  எ���  �ற��ட�
அற�ேக���  ெத���  ெபௗ�த�
�ற�யானா�.  த�மக�
ம�ேமகைலைய��  �ற�  ஆ���றா�.
அ�ேபா�  �கா�  நக��  இ��ர  �ழா
ெதாட��ய�.  �ைற�ப�  மாத���
ம�ேமகைல�� ஆட� பாட�க�� கல��
ெகா�ள ேவ���. கைல வா��ைகைய�
�ற�ததனா�  இ�வ��  �ழா��  கல��
ெகா�ள��ைல.  இதனா�  �ன��ற
மாத��� தா� ���ராப�, வய�தமாைல



எ�பவைள அ��� மாத�ைய �ழா��
ஆட வ�மா� அைழ��றா�.  மாத�ேயா,
ம���  ���றா�.  ம�ேமகைலைய�
க�பர� க�ண��� மக� எ���, அவ�
�ய ெதா��� ஈ�பட மா�டா� எ���
அ����றா�.

ேகாவல�  ெகாைல�ப�ட  ��ப
�க���ைய�  ப�� மாத� �ற�  ேக�ட
ம�ேமகைல க��� வ���றா�. அவ�
க����  ��  ��த  ெப�மா��காக�
ெதா��த  �மாைல��  ப���  ��த�
இழ�க� ெச��ற�. அதனா� ��ய ��க�
ப���  வ��  மாைல  ெதா��க
ம�ேமகைல��,  அவ� ேதா�  �தம���
உவவன�  எ���  ��கா����
ெச���றன�.

அ�ேபா�,  மத�ெகா�ட  யாைனைய



அட��ய  ேசாழ  ம�ன��  மக�
உதய�மர�,  ம�ேமகைல  மல�  வன�
���தைத  அ���  அவைள�  ேத�
உவவன� வ��றா�. உதய�மர� த�பா�
���த  காத�  ெகா���ளா� எ�பைத
உண��த  ம�ேமகைல,  ெச�வத�யா�
அ���ள ப��கைற ம�டப��� ஒ���
ெகா��றா�.  அவைள�  ப���
�தம��ட� உதய�மர� ேக�க, அவேளா
“ம�ேமகைல  தவ  ஒ��க�  உைடயவ�;
ச����  வ�ைம��  காம�  கட�த
வா�ைம��  உைடயவ�”  எ��றா�.
ப��கைற���  ம�ேமகைல��
உ�வ�ைத� க�ட உதய�மர�,  உ�ேள
ெச�ல  வ�ய�யா�  த�மா��றா�.
ம�ேமகைலைய�  ���ராப�யா�
அைடேவ�  என�  �ன��ட�  ��
����றா�.



ப��கைற ��� ெவ�வ�த ம�ேமகைல,
த� ெந�ச� அவ�பா� ெச�வ� க��,
“அவ�  எ�ைன  இக���  ேப�னா�.
இ���� எ� ெந�ச� அவைன ேநா���
ெச��ற�.  காத��  இய�ைக  இ�
தானா?  அ�ப�யா��  அ�  ெக��
அ�ய���” எ�� ேதா��ட� ���றா�.
அ�ேபா�,  இ��ர�ழா�  காண  வ�த
ம�ேமகலா ெத�வ� அவ�கைள அ��,
“இ�  ��வ�  வனமாத��  உதய�மர�
���  ெச�யா�  ெச�றன�;  ���
இ�வ��  ச�கரவாள�  ேகா�ட�  ெச�க”
என  அ������ற�.  ச�கரவாள�
ேகா�ட���  �தம�  ���  க�
����றா�.  ம�ேமகலா  ெத�வ�
ம�ேமகைலைய  மய��  ம�ப�லவ�
எ����  ெச��ற�.  ��  அ�ெத�வ�
உதய�மரைன� க�� “தவ��ற� ��ட



ம�ேமகைலபா� ைவ�த ேவ�ைக ஒ�க”
என  அ������ற�.  ெதாட���
ம�ேமகலா ெத�வ� �தம��ட� ெச��,
“ம�ேமகைல  ம�ப�லவ���
இ���றா�;  அ���  த� பழ�  �ற�ைப
அ��� ஏ� நா�க�� ���� வ�வா�”
எ��ற�.  ச�கரவாள�  ேகா�ட����ள
க���பாைவ��,  ம�ேமகைல  ஏ�
நா�க��  “த�  �ற�பதேனா�
���ற��� உண��� வ�வா�” எ��ற�.
அ�ேபா�  ெபா��  ���ற�.  �தம�
மாத��ட�  வ��  �க��தவ�ைற�  ��
வ��� இ���றா�.

ம�ப�லவ���  த���  �ட�ப�ட
ம�ேமகைல  உவவன�ைதேயா
�தம�ையேயா காணா� �ல���றா�. த�
த�ைத  ேகாவலைன  �ைன��றா�.



பலவா�  �ல���  ம�ேமகைல��  ��
��த  ெப�மா��  ம�வ�வான  த�ம
��ைக  கா��ய���ற�.  க���  ��
வ�ய,  ைகக�  தைலேம�  ��ய,
��ைகைய  ���ைற  வல�  வ��
�ைற�ப� ெதா��றா�. ெதா�த அள��
த� ���ய �ற� ப�� அ��றா�. தா�
அேசாதர  நக�  அரச�  இர�வ�ம����
அவ�  மைன�  அ�தப����  இல���
எ��� மகளாக� �ற��, அ��ப� அரச�
மக� இரா�லைன மண�தைத அ��றா�.
இரா�ல�  ‘����ட�’  எ���  பா��
���  இற��பட�  தா�  ������
இற�த�மா�ய  பழ��ற��ைன
உண��றா�. ��, அ��� த�ம ��ைக
ெதா�� ���� ம�ேமகலா ெத�வ���
�ல�  மாத�,  �தம�  ஆ�ேயா�  த�
���ற��  வரலா�ைற  அ��றா�.



���ற���  இரா�ல�  ஆக
இ��தவ�தா� உதய�மர� எ�பைத��
அ��றா�.  ம�ேமகலா  ெத�வ�,
ம�ேமகைல�� இ� எ��கால��� �கழ
���பைத�  ���ற�.  ேவ��  உ�வ�
ெகா��த�,  ப�ைய�  தா���
ெகா��த�, வா�வ�� ெச��த� ஆ�ய
ஆ�ற�கைள� த�� ��� ம��ர�கைள
ம�ேமகைல�� அ��� ெச��ற�.

��  ம�ேமகைல  அ���ள
மண����க�,  ��ேசாைல,  ெபா�ைக
�தலானவ�ைற�  க��  க���றா�.
அவ��� �வ �லைக எ��� ெத�வ�
ேதா��,  “ேகா���  ெபா�ைக��
அ�த�ர�  ேதா���  நா�  இ�;
ஆ���ர�  ைக��  இ��த  அ�பா��ர�
உ�  ைக���  �ைட���”  எ��  ��



அைழ��� ெச��ற�. இ�வ�� ேகா���
ெபா�ைகைய  வல�ெச��  வண�க,
அ�த�ர�  ம�ேமகைல�ட�  வ��
ேச��ற�.

அ�த�ர���  இ��  அ�ன�  எ��க
எ��க� �ைறயா� ெப��� எ�� அத�
�ற��ைன�  �வ�லைக  ம�ேமகைல��
எ���ைர��றா�.

ம�ப�லவ���  ஆ���ர��
அ�த�ர�ைய�  ெப�ற  ம�ேமகைல
வ�யவ�� ப���� ���க வா�வ�ேய
�கா�  வ��றா�.  அ��  மாத�ைய��
�தம�ைய�� க�� அவ�த� பழ��ற���
அ�த�ர��� �ற��� ���றா�. இ���
பழ��ற���  ‘இல���’யாக�  �ற�த
ம�ேமகைல���  தாைர,  �ைர  எ�ற
தம�ைக (அ�கா�) யராக� �ற�தவ�கேள



மாத�,  �தம� எ�ப� ெத�ய வ��ற�.
��� �வ�� அறவண அ�கைள� க��
ெதா��  �க��தவ�ைற
எ���ைர���றன�.  அ�க�  அவ�க��
பழ��ற�ைப உண���, அவ�கைள� ��த
ெந��ப����றா�.  இ��,  அவரா�
ஆ���ர� வரலா� ெசா�ல�ப��ற�.

ஆ���ர�  ��தாேத�  எ���
ெத�வ��� அ�ளா� அ�த�ர� ெப���
ப����  ����  வ��றா�;  இதனா�
அவ�  �க�  பர��ற�.  ெபாறாைம
ெகா�ட  இ��ர�  நா�ைட  மைழயா�
ெச��க�  ெச��றா�.  இதனா�
அ�த�ர���� ேதைவ��லாம� ேபா�ற�.
எனேவ  சாவக  நா�  ெச��  ப����
ேபா�க�  ெச���  ஆ���ர�
ம�ப�லவ���  த���  �ட�ப��றா�.



அ��  ம�கேள  இ�லாததா�  வ���ய
ஆ���ர�  அ�த�ர�ைய�  ேகா���
ெபா�ைக��  எ���  ���  உ�ணா
ேநா�����  உ��  ���றா�.  அவ�
ெச�த அற�பயனா� சாவக நா��� ஒ�
ப�  வ����  ேதா��,  ���ச��ர�
எ�ற  அரசனா�  த�ெத��க�ப��
அரசனா� ந�லா�� ெச��றா�.

இ�வா�  ஆ���ர�  வரலா�  ��ய
அ�க�  ம�ேமகைலைய�  ப����
�����  ேப�  அற�ைத  ேம�ெகா�ள�
ப���றா�.  அவ��  �ற��
ேகால�ெகா��,  காயச��ைக
வ��ப��த  ஆ�ைர�ட�  ��ைச  ஏ���
ப���� ����றா�; காய ச��ைக��
‘யாைன�  �’  எ���  அட�கா�
ப�ேநா�� ��க அவ� த��ைடய  நா�



�ற�ப��� ெச��றா�.

ம�ேமகைல��  �ற�  வா�ைவ
���பாத  ���ராப�  உதய�மரைன�
���  ���றா�.  அவ�
ம�ேமகைலைய அைடய �ய�� ெச�ய,
அவ�  காய  ச��ைகயாக  உ�வ�ைத
மா��� ெகா�� அற� ெச��றா�. காய
ச��ைக  உ���  இ��பவ�
ம�ேமகைல  என  உண��த  உதய�மர�
பா� இர�� அவைள� காண வ��றா�.
இதைன  அ��த  காய  ச��ைக��
கணவ�  கா�சன�,  த�  மைன��ட�
உதய�மர�  தவ�தலாக  நட��
ெகா�டதாக  �ைன��  அவைன�
ெகா��  ���றா�.  ம�ேமகைல
இதைன  உண���  �ல�ப,  அவைள�
க���பாைவ  த����  ேத���ற�.



இளவரச�  ெகாைல���  காரணமான
ம�ேமகைலைய  அரச�  ைக�
ெச��றா�.  அவ�  ேத�,  அவைள�
பலவா�  �����த,  ம�ேமகைல
தா�ெப�ற  ம��ர�தா�  அைன���
��ப�������  ��ப��றா�.
�ைற���  அற�  ெச��றா�.  இதனா�
அ��ய ேத� ம�ேமகைலைய வண�க,
அவ�  காம�,  உ���ெகாைல,  ெபா�
�தலானவ���  ��ற�கைள�  ேத���
எ���ைர��றா�.

���� ம�ேமகைலைய� கைல வா���
ஈ�ப��த�  ���ராப�  அரசமாேத��ட�
ேவ���றா�. ேத� ம��� ���றா�.
அேத  ேநர���  ம�ேமகைலைய  ��க
அறவண  அ�க�,  மாத�,  �தம�
வ���றன�.  ேத���  அற�ைர  ��ய



அறவண� ேவ�� நா� ெச��றா�.

�ைற�����  ��தைல  ெப�ற
ம�ேமகைல,  ஆ���ர�
���யராசனா�  ஆ��  ����  சாவக
நா�  ெச��றா�.  அ���  த�மவாசக�
எ�� ��வ� இ���ட� உ�ள�. அ��
வ�த  ஆ���ர�  ம�ேமகைலைய  யா�
என  அ��றா�.  அவன�  பழ��ற�ைப
அ�ய  ம�ப�லவ����  ம�ேமகைல
அைழ���  ெச��றா�;  அ���  த�ம
��ைகைய  வண���  த�  ���ற��
வரலா�ைற  அ��றா�.  ��  �வ
�லைக��  ம�ேமகைல��  ஆ���ரைன
அவ�  நா�  ெச�ல�  ப����றன�;
ம�ேமகைல  வா�வ�யாக  வ��  நக�
அைட�றா�.

வ�� நக� வ�த ம�ேமகைல க�ண��



கட�ைள  வண���றா�.  ப���
கட�ளா�ய  க�ண�  த�  பழ��ற��
வரலா�ைற  ம�ேமகைல��
����ைர��றா�.  ��ன�  ேவ����
ெகா��  �ற  சமய�  க����கைள
அ���  வர  ேவ���றா�.
ம�ேமகைல�� ‘மாதவ�’ வ�� ெகா��
�ரமாணவா�  �த�  �தவா�  வைர,
அைன���  சமயவா�க��
ெகா�ைககைள�  ெத���  ெகா��றா�.
�� அ���ள ெபௗ�த� ப���� தவ�
ெச���  ேகாவல�  த�ைத
மாசா��வாைன�  கா��றா�.  அவ�,
த�வரலா�  ��ய�ட�,  மாத���
�தம���  க��  மாநக�  ெச���ளைத
அ����றா�. அ�� மைழ��� ம�க�
ப�யா� வா�வைத எ���� ��, அ���
ெச��  ப����  ���மா�



ேவ���றா�.

ம�ேமகைல த� உ�ைம வ��ட� க��
மாநக�  அைட��,  அ�நா��  அரச�
இள������  ந�லற�  ��,  நா��
ம�க�� ப���� ேபா���றா�. அ���
�வ  �லைக���,  ம�ேமகலா
ெத�வ�����  ப�ம��  ேகா���
எ��ப�ப���றன.  அறவண�,  மாத�,
�தம�  ஆ�ேயா�  அவள�  அற�சாைல
அைட�தன�.  அவ�கைள,  ம�ேமகைல
இ�ேத  வரேவ�க,  அ�க�
கா����ப��ன�  கடலா�  அ��தைத
எ���ைர��றா�. ம�ேமகைல, தா� பல
சமய� கண�க� ெகா�ைககைள அ����,
அவ���  �ற���ைல  எ��
உண��ததாக� ���றா�. ெபௗ�த சமய�
த��க  ெந�கைள  அறவண�  அவ����



ேபா���றா�. ம�ேமகைல ��த� சரண�
க�சா�;  த�ம�  சரண�  க�சா�;  ச�க�
சரண�  க�சா�  எ�ற  ம��ர�ைத
���ைற �யான� ெச�� த� பவ��ற�
��க ேநா�� ேம�ெகா��றா�.

 ♣♣♣♣♣

 

     



  மர�� கைத 18 (
மா�த��ர�கவ��)



மர�� கைத 18

 



 மா�த��ர�கவ��

மா��ட�ர� ��க� ேகா�� ேதா��ய
வரலா�  ேசாழ  இளவர�யான
மா�த��ர�கவ��ேயா�
ெதாட��ைடய�. இ�ேகா�� ��மைல��
அ�ேக  உ�ள�.  மா��ட�ர�  எ�ப�
��ைர  �க�  ���ய  இட�  எ�பதா��.
இ��ட����  இ�ெபய�  வர��ன�;
ேகா��கடைவ  எ�ற  ெபய�  இ��த�.
இேதா�  இட�ெய�  ெதாட��ைடய  மர�
வ� வ�த� கைத பல வரலா�� ��க��
����ட�ப���ள�.

��ைமைல  ��த  ��  ஊ���  தலமாக
க�த�ப��ற�.  மா��ட�ர  ��க�
��மைல�� ��தமாட� ெச�வ� வழ�க�.
இ�  ஆ�  அமாவாைச  �னம��  இட�
ெப��. ஒ� கால��� அ�ப�த�� ��க�



அ�கமாக  இ��த�னா�  ��மைல  எ�ந
ெபய�  வ�தெத�ப�.  இ��ட���  ந�ல
��வ�  �ைக��  இ���,  �யான�
ெச�� �� �க� மாற� ெப�றா� எ�ற
மர�� கைத���.

ஐ��  ஈ�வர�க��  ஒ�றான
ந�ேல�வர�  இ��ட���
அைம���ள�.  இராம�  இராவண�ட�
ேபா�  ���.  ��மைல��  ���தமா�
ெச�றா� எ�ற மர� வ� வ�த கைத��
����ட�ப���ள�.  ��ெனா�
கால���  ேம�  மைல��  தவ�  ெச��
ெகா����த  �தாமா  எ��  ��வர�
தவ����  யம���  எ�ற  ேவட�
இைட��  ெசயததனா�  ��வ��
சாப���� ஆளா� ���க� ெப�றதாக�ம,
அ�ேவடன ��மைல�� வ�� ��h�தமா�



���க�
��க�                                  
ெப�றதாக��    அதனா�  ந�லக�  என
ெபய�  ெபறதாக��  ம��வ��;
கைத���.  ��மைல��  க�ட�  எ�ற
ெபய�� ஒ� கால��� இ��த�.

ேசாழ  ம�டல�ைத  ஆ�ட
�ைச���ர��க  ம�ன��  மக�
மா�த��ர�கவ��.

�.�  9-ஆ�  ��றாண��  வாழ�த
உ��ர��க�  எ�ற  ம�ன�  ��i�க�
���  அழ�ய�  ேதா�ற�;ேதா�  இ��த
மா�த��ர�கவ��  ப��  அ��தா�.
அவைள  ச����  அவ�  ேம�  காத�
ெகா�டா�. தா� உ��ர��கைன மண�
���க  ேவ��மா��  ��க�  ேகா��
ஒ��ைன�  க�ட  ச�ம��க  ேவ���



எ�றா�.  அவள�  ேவ��ேகா��ப�
ம�ன��  ச�மத�  ெத���தா�.
இட�க�� மா��ட�ர� �தலாக� ெத�
�ைசக��  ஐ��  ��க�  ேகா��கைள
�தா��தா�.  மா�த��ர�ரகவ��
��க� ���ரக�ைத ெத� இ��யா��
இ��� த� த�ைத �ல� வரவைழ�தா�.;
கா�ேகய�  (��க�)  ���ரக�
இ��யா��  இ���  வ��ற��ய
�ைற�க� கா�ேகச� �ைறயா���. அ�
�ைற�க� மா��ட�ர���� வட�ேக இ�
ைம� �ர��� உ�ள ஊரா��.

 இளவர�  மா�த��ர�கவ��  �ன�
ேதா�ற��ள ��வ� ஒ�வைர� ��ட�
ெச�த�னா� அவ�  ெகா��த  சாப�தா�;
��ைர �க�� ��ட ேராக�� அவைள�
�����ெகா�ட�,  பல  ���ைசக�



ெச���  அவ���  ேநா�  மாற��ைல.
அவ�  த���காத  ேகா��க�  இ�ைல.
அவள� ேநா�  �ராதைத�  க��,  தவ�
ஒ�வ��  வா���ப�  வட  இல�ைக��
உ�ள ��மைல எ�ற ���ய �h�த���
�ராட�;  ெச�றா�.  அவ����
�ைணயாக�  ெச���தா�,
ப��ெபணக�  ேபா��ர�க��;
ெச�றா�க�. அவ�க� த�����த இட�
“�மார�� ப�ள�” என��> அவ� ���த
�ண�  இ��த  இட�  வ���  �ண�ற�
என இட�ெபய�க�ைடயன. இ��ட�க�
மா��ட�ர��  அ�ேக  உ�ளதாக
ேபராச�ய�  இ.  பால�நதராம  அவ�க�;
தன� “ஈழ�� இட� ெபய�” ஆ�� எ�ற
��� �������h�.

 மா�த��ர�கவ��ைய  மண�த



உ��ர��கேன  ெதா�டமா�  எ�ற
தளப�,  உ��  வ�க�  ெச�வத���,
உ�ைப  ஏ��ம�ெச�ய  ப�����ைற
�ைற�க���  இ���  த��  நா����
எ���� ெச�ல கா�வா� ஒ�ைற ெவ�ட
�ைணப��ததாக  மர�  வ��  கைத
ெசா��ற�.  இ�கா�வாேய
ெதா�டமனா�  எ�ற  ெபயா��  இ��
அைழ��ப��ற�.

மா�த��ர�கவ����  ��ைர  �க�
�ற�,  பா�ைவ��  ���னா��  அவள�
ெசா�த  பா�ைவ������  �ைன��
இ����  ��க�  ெபற��ைல.  அத�
காரண�  எ�ன  எ��  ஆரா��த
ேபா�  ��க�  வ�பாட���  �த�
��ைளயா���  வ�பா�  ெச�யாதேத
காரண� என� ெத�யவ�த�. தா� ெச�த



தவ��� �ராய��தமாக ஏ� இட�க�ல
��ைளயா���  ேகா��  அைம��
மா�த��ர�கவ�ல  வ�ப�டா�.
ெகா�ல�கல��,  வர�தலம,
ஆல�ெகாலைல,  ��பழாவைள,
ெப�மா�கடைவ.  ஆல��ழா�,  க�வைள
எ�பனேவ  அ���ைளயா�  தல�கலா��
��ைளயா����  ேகா��  அைம��
வ�ப�ட  �� இளவர��� ��ைர�க�
அவள�  பா�ைவ��  ��றாக  ���ய�
எ��ற� மர� வ� வ�த கைத.

♣♣♣♣♣



மர�� கைத 19
(ெச�பக�ெப�மா�.)



மர�� கைத 19

 

ெச�பக�ெப�மா�

யா��பாண���  உ�ள  ந���
�ர��தமான  வரலா�  உ�ள  ேகா��.



ஆர�ப���  �னக�  எ�ற  இட��ற�
அ�காைம�� உ�ள ந�லா�  �ராம���
ந���  ��க�  ேகா��  �.�  940��
உ�வா�க�  ப�டதாக��  ��ன�
யா��பாண����  இட�
ெபயர�ப�டாதாக��  ஒ�சாரர�  க���.
1591  ஆ�  ஆண�  யா��பாணதைத
ேபா���ேகய�  ைக�ப��  பல  இ���
ேகா��கைள  அ�தன�.  ஆ��  1612ஆ�
ஆ��,  ந���  ��க�;  ேகா�ைல
இ���� தைரம�டமா��ன�.  பல தடைவ
ேகா��  ஈடக�ப��  ���க�  வள�,
ய�னா  ஏ�  ஆ�ய  இட�க��  இட�
ெபய��� இ��யாக ஒ�லா�த�� ஆ��
கால���  த�ேப��  ெகா��  உ�ள
இட���  அ�ேபா�  ஒ�லா�த�
ஆ����ேபா�  �றா�பராக  ேவைல
ெச�த  ெடா�  ஜுவா�  மா�பாண



�த�யா��  �ய��யா�  த�ேபாைதய
இட���  1734  ஆ�  ஆ��  ���ப��
உ�வா�க�ப�ட�.  ந���  ேகா��  பல
தடைவ  அ��க�ப��
����  க�ட�ப�டதாக  வரலா�
ெசா��ற�.

ந���  ��க�  ேகா���
���ழா�கால�க�� க��ய� ெசா���
ேபா� “�� ச�கேபா� �வேனகபா�” என
�ைன�  �ற�ப��ற�.  யா�  இ�த
��கள�  ெபய�ைடய  ம�ன�?
இவ���� ந������ எ�ன ெதாட��?
என  பல�  மன��  �னா  எ��பலா�.
வரலா���ப� ந��� மாநகைர அ���
��ன� தா� ெச�த பாவ�ைத உண�ந�
ந��ைர�  ������  ேகா�ைல�
க��யவ�  தா�  யா��பாண  ம�ன�



கனக��யைன�  ேபா��  ெவ��
ைக�ப��ய  “ச��ம�  �மாரயா”  எ�ற
ேகா�ைடைய  ஆ�ட  ஆறா�
பரா��ரமபா���  ��கார�  ���ர�.
�ற�பா� ேகரளாைவ� ேச��த  ப��க�
���ப�ைத�  ேசா�தவ�  ச��ம�
�மாரயா.  உ�ைம�  ெபய�  ெச�பக�
ெப�மா�.  ெச�பக�  ���  மக�
எ�பைத�  க��தாக�  ெகா�ட�.  இ��
மத�  அவ�  �ற�தமத�.  வள��த  மத�
ெபௗ�த�.  த��  அவ�  �ற�த  ெமா�.
ஆனா�  வள��  ேபா�  க�ற  ெமா�
��கள�.

�ஜயநகர  ம�ன�  இர�டா�
���ணேதவ�  (1422  –  1446.)
இல�ைகேம�  பைடெய��த  ேபா�
ேதா��ைய�  த��னா�.  அவ�



���ப��  இ��யா  �����  ேபா�
யா��பாண���  ஒ�  பைடைய
�ைல�����  ெச�றா�.  அவன�����
ம�னனான  ம�����ண�  ஆ���
கால���  உ�நா��  �ர�சைனயா�
�ஜயநகர  இ��  சா�ராஜ��  வ�
இழ�த�.  அ�சமய�  இல�ைக��
ேகா�ைடைய ஆ�ட ஆறா� பரா��ரபா�
ம�ன���  �ஜயநகர  சா�ரா�ய���
பல�ன�  உத�யாக  இ��த�.  இ���
அவ�க�  இல�ைகேம�  ேபா�  ெதா��க
மா�டா�க�  என  அ��த  ேகா�ைட
ம�ன�  பரா��ரமபா�  த�  ஆ��ைய
��த��க�  ெதாட��னா�.  நா���
ெப��  பாக�  அவன�  ஆ����  �ழ
வ�த�. ஆனா�� �ல ப��க� அவ���
�ைற  ெச��தாம�  தைல��ைய�
ெகா��த�.  அ�கால���  ைகேத��த



ேபா��ர�கைள  ேசர  நா���  இ���
இற��ம�  ெச��  பைகவ�ட�  ேபா�
ெதா����  வழைம  இ���  வ�த�.
அ�வா�  வ�தவ�கேள  வ��ய�க�.
யா��பாண  அரைச  �ண�ர  ��ைக
ஆ�ய�  பரராசேசகர�  ஆ��ெச�தா�.
இவ� 1440� இற�க இவ� மக�; கனக
��ய� ��ைக ஆ�ய� ெசகராஜேசகர�
அரசனா�.

ேகா�ைட  அரச�  பரா��ராமபா����
யா��பாண  அர��  ேம�  ஒ�  க�
எ�ேபா��  இ���  வ�த�.  ேகரளா��
இ���  வ�த  ேபா��ர�க��  ப��க�
எ�பா�  ம�ன��  அ�மான����
ஆளானா�;  இவன�  ேதகவ�ைம��
வா�ேபா�  �ற��  ம�னைன
�ைக�கைவ�த�.  கள�ப��  கைல



ேகரளா�� �ரப�யமான காலம�. ேகரள
�ர�க� பல� அ�� ேத���ெப�றவ�க�,
த��  ேப��  இ��  சமய  வா�க�.;  அ�
ப��கைன  த�  ெம�  கா�பாளனா��
தன�  ��கள  �ல�ெப�ெனா���ைய
மண�  ����  ைவ�தா�  ம�ன�.
இ�ப��க�  த�ப�க���  இ�
ஆ��ழ�ைதக�  �ற�தன�.  அ��
��தவ���  “ெச�பக�  ெப�மா�”
என��  இர�டாமவ���  “ெஜய�ர�”
என��  ெபய�  ���ன�  ஆனா�
ம�னேனா  அவ�கைள  ��கார�  எ���
அவ�க���  �ைறேய  “ச��ம��மாரயா”,
“அ��லகல�மாரயா”  எ�ற  ��கள�
ெபய�கைள ���னா�. �மாரயா எ�ப�
மகைன�  �����.  ச��ம�  எ�ப�
ெச�பக  மல�ைன�  �����.  தா�
��கள��, தக�ப� த�ழ� எ�ற ப�யா�



த��,  �ஙகள�  ெபய�க�ட�  இ�
ஆ��ழ�ைதக�� வள��தா�க�. தக�ப�
உட��  ஓ�ய  �ர  இர�த�
��ைளக���  ஓ�ய�  ேபா��.
ப��க��  ���ர�  இ�வ��
ேதகவ�ைம���,  ேபா��கைல���
வ��னரானா�க�.  த�ைத��
ப����னா�  அவ�க��  �ர�
�ரகா��த�.  பரா��ரமபா����  ஆ�
��ைளக�  இ�லாத  காரண�தா�
இ���வ� ��� அள� கட�த அ�ைப�
ெசா��தா�.  தன��  ��  ச��ம�
�மாரயா  ஆ��ேய�பா�  எ�ற
எ�ண�ைத�  ��கார�  ���ர�  மன��
உ�வா��னாh�.  ஆனா�  ��  ேவ�
�தமாக  �ைளயா���ட�.
பரா��ரமபா���  ����
உல�ைடயேத��� ெஜய�ர� எ�ற ஒ�



மக�  �ற�தா�.  அ�  ம�ன��
எ�ண�ைத  மா����ட�.  த�  இர�த
ெதாட���ள  தன�  ������  மகைன
அரசானா���  எ�ண�  அவ�  மன��
வளர�  ெதாட��ய�.  தன�  ��கார�
���ரனான  ச��ம�  �மாரயா
இரா��ய����  வ�தா�  த�
ேபர���ைள��  அரசபத���டாெதன
ேயா��க� ெதாட��, அவ�கைள ஒ����
த�ட ��ட� �ட�னா�.

வ����  ��றரச�கள  தன��
��ப�யா�  கலவர�  ெச��றா�க�
என���  ச��ம��மாரயாைவ  அைழ��
அவ�கைள  அட��  வ��ப�  ஒ�
பைட�ட�  அ���னா�.  அேத  சமய�
ச��ம� �மாரயா�� த�� ெஜய�ரைன
க��யரசைன  ெவ��  வ��ப�



பைட�ட�  இ�ெனா�  ����
அ���னா�.  இ�வ�க��  ேபா��
இற�பா�க�  என  அவ�  எ��பா��த�
நட�க��ைல.  வ��  ெச�ற  ச��ம�
�மாரயா வ��யைர ெவ�� �ைற�ட�
��டா�.  இ�ெவ��யா�  ம���த
பரா��ரமபா�  யா�பாண  இரா��ய�ைத
ெவ��  வ��ப�  ெசணபக�ெப�மாைள
பைட�ட�  அ���னா�.  யா��பாண
இரா��ய� ெவ� �ர��� இ��தப�யா�
இ�த  �ைற  இவ�  ேபா��  இற�ப�
��சய�  என  ம�ன�  �ைன�தா�.
பைட�ட�  �நக�  ஊடாக
யா��டாநா�ைட  அைட�த
ெசணபக�ெப�மா�  அர�கைள��
�ைற�க�கைள��  ைக�ப��னா�.
அவேனா�  ேகரள  �ர�க��  ��கள
�ர�க��  ெச�றன�.  ெகா�ைட�கார�



த�ழ�,  ப��க�,  வட�க�  ெகா�ட
கனக��ய��  ெப��பைட
ெச�பக�ெப�மா��  பைடேயா�
ேமா�ய�.   ெச�பக�ெப�மா��
�ர����  ஈ�  ெகா��க��யா�
கனக��ய� பைட ��வா����. தன�
பைட��  உ�சாக�  ெகா��தவாேற
எ����;  பைட�னைர�  �வ�ச�
ெச�தா�  ெச�பக�  ெப�மா�.
எ��க�� பைட �ற�ெகா��� ஓ�ய�.
கனக��ய�  த�  ���ப�ேதா�
இ��யா���  ஓ�,  ���ேகாவ���
அபய�  ���தா�.  ஒ�  த��  மறவ�
இ�ெனா� த�ழ� பைட�� எ�ராக ���த
ேபாராக  அ�  ச���ர  ஏ�க��
ெபா��க�ப�டா��  “ேகா�ல  ச�ேதச”
ெவ�ற  ��கள  ��  ெச�பக�
ெப�மாைள  ச��ம�  �மாரயா  எ�ற



��கள  �ரனாக  ��த���  க�பா�ய�.
யா��பாண�  தைல  நக����  ����
மத�ெகா�ட  யாைனைய�  ேபா�
மாடமா�ைககைள  இ���
தைரம�டமா��னா�.  ��ன�  பல
அ�கா�கைள  �ைற�����  ேகா�ைட
நக���  ��டா�.  ெச�பக�ெப�மா�
��1450  �த�  ��  1467  வைர  17
வ�ட�க�  யா��பாண�ைத  ஆ��
ெச�தா�.

ெச�ற�டெம�லா�  ெவ��வாைக  ��
����ய  ெச�பக�ெப�மா���  “ஆ�ய
ேவ�ைட  ஆ��  ெப�மா�”  என  நாம�
���  யா��பாண�ைத  அர�  ��ய
அ���னா�  பரா��ரமபா�.
ேகா�ைட��  ெச�பக�  ெப�மா�
இ��தா� த� ேபர� அரசனாக ��யா�



எ�ப�  அரச����  ெத���.  காரண�
�ர�க� ெச�பக�ெப�மா��� ஆதரவாக
இ��தேத.  ம�ன��  கபட��தைனைய
��யா� ெச�பக�ெப�மா� யா��பாண�
���� நகைர �ன��தாரண� ெச�தா�.
ேகா�ைட  ம�ன�  யா��பாண
இரா��ய�ைத�  ைக�ப�ற  இவைன
அ���ய  ேபா�  ���ைரச�ைத��
அ�காைம��  உ�ள  நகர��  ���க�
வள��  இ��த  ��க�  ேகா���
அவனா�  �ைத�க�ப�ட�.  ம�க��
ெவ��ைப�  ச�பா��க  ���பாம�,
ேகா�� அ��� ேபான இட��� க�டா�
���ப�� �� இட��� ��க� ேகா���
நகர��  அைம��  �ச�கேபா�
�ேவன�கபா�  எ�றெபய��
ஆ�����தா�.



யா�பாண���  ந����  க�தசா�
ேகா�ைல  அைம�த  ெப�ைம
�ேவன�கபா�  எ�ற
ெச�பக�ெப�மாைள�  சா��.
அர�மைன,  அரசமா�ைகக�  எ�பன
அைம�த ப�டாரவள�, ச���� ேதா��
(இ�  ��  வ�த  ெபய�)  ஆ�ய
இட�க���  அ�ேக,  இ��
���ைர�ச�ைத�����  ெச�ம����
ேபா��  பாைத��  உ�ள  ���தவ
ேதவாலய�  அைம���ள  இட���
ேகா��  அைம�தா�.  இ���  ந���
ேகா��  க��யத�காக  �ச�கேபா�
�ேவன�கபா�  என  அவ�
�க�பாட�ப��ற� எ�ப� ெபௗ�த�க��
�ள�க�.  இ��  �  ச�கேபா�  எ�ற
ெசா�  ெபௗ�தமத���  பா��க�ப��
ெசா� எ�ப� அவ�க� வாத�. ச��மா�



�மாரயா  ைசவசமயவா�யாக  இ����
��தசமய�ைத��  ப�பா���  வ�தேதா�
இ�  சமய��னைர��  சமரச  �ைல��
பா���  வ�தா�.  அ�கால���  இவ�
த��  ��கள�,  சம���த  ெமா�க���
பா����ய�  ெப����கலா�
எ��றா�க� வரலா�� ��ண�க�.

மா��ட�ர� ேகா�� ஆ�ன� �ராமண�
ஒ�வ� இ�வரச��� ���த��ததாக��;
அ����ைத�  �க���  த���  ம�ன�
ெவ�பா  ஒ��  பா�யதாக��  ஐ�க�
உ��.

பரா��ரமபா�  தா�  இற����  த�
ேபர� ெஜய�ர��� ேகா�ைட அரசனாக
���p��னா�.  பார��ரமபா�
இற�த��ன�,  அைத�  ேக���ப�ட
ெச�பக�ெப�மா�  எ��  �வேனகபா�



யா��பாண�  ���  ேகா�ைட���
ெச��,  ெஜய�ரைன�  ெகா��,
ேகா�ைட இரா��ய���� அரசனானா�.
ேகா�ைட��  ெச�பக�  ெப�மா�
அரசனான  ேபா�  யா��பாண����
�ஜயவா� எ�ற ��கள �ர� ஒ�வைன
அரசானாக  �ய��தா�.  அதைனய��த
கனக��ய�  தன�  ���ர�க�ட��
ேசைன�ட��;  ���ப��  யா��பாண�
வ�� �ஜயபா�ைவ ேபா�� ேதா�க���
யா��பாண  ஆ��ைய  ைக�ப��னா�.
ந���  நகைர�  �����தா�.
ெச�பக�ெப�மா�  ெவ��  ெகா�ட
ேபா�  அ��க�ப�ட  த��  ச�க�ைத
���ப�� ���னா�.

ஆ��  ��:  யா��பாண�  ச���ர�  –
�த�யா� ெச இராசநாயக�



                   ♣♣♣♣♣



மர�� கைத 20 ( ��கம
ேகா��)



மர�� கைத 20

 

 ��கம ேகா��

          



 கா�  ெகா���  பாைத��  கட�கைர
ஓரமாக  உ�ள  ஊ�  ��க�வ.  இ�
உ�லாச�  பய�க�  �����  இட�.
இ��ரம���  கட�கைர��  அ�ேக.
கட��.,  ஒ�  ����  ��கம  ேகா��
அைம���ள�.  மர�  வ�ேய  உ�வா�ய
�ராம�ர  ெடெவால  ெத�வ���கான
ேகா�� இ�.  த��நா��� ம�ைர�ர�
ேபா�ற கைத ேபா�, இல�ைக�� ெத�
கைரேயார�ப���� வா��.  �னவ இன
ம�கனா� ம��ரச�� உ�ளவனாக ந�ப�
ப�� ெடெவால எ�ற �ர��� ேகா��
அைம��  வ�ப��வ��றா�க�.
�னவ�கைள��  அ���  ���கைள��
ெடெவால  ெத�வ�  பா�கா���  என
கைரேயார� ��கள ம�க� க���றா�க�.

இ�காச���  ப�  ெடெவால  எ�ற



இளவரச� இ��யா�� ம�லா நகர�ைத
ஆ�ட  �  �வ�ண  ராம��கா  எ�ற
ம�ன����  �ற�த  ஏ�  ஆ�
�ழ�ைதக��  ஒ�வ�.  இ�தகைத
இராம����>  இராமாயண���  வ��
இராம����, ��ைல��� ெதாட���ைல.
�வ�ண ராம��கா ம�ன��� ேதடாப�,
�ணப�,  ��தாப�,  ரதாப�,
��ப�யாசாப�,  அ��ப�  எ�ற
ெபய�கள� ஏ� மைன�மா�  இ��தன�.
இ�த  ஏ�  மைன�மா�க��;  ெடெவா�,
��ரா�,  ச�தரரா�,  அ��ரா�,
மகரா�,  �டாரா�,  ச�ரா�,;  எ�ற
ெபய�க��  ஏ�  ஆ�  �ழ�ைதகைள
ெப�ெற��தன� எ��தன�. ெடாவெலா��
அ��ன ���பர.  ச��� ���பர.  ஏ��
���பர.  ம�  ���பர.   தல  ���பர.
���ப.  வா�கர  ���பர  எ�ற



ேவவேவறாள ஆ� ெபய�க��. உ��.

��கால���  உ�வா�க�ப�ட
க���கைதக�  ெப��பா��  �ைக�
ப��தபட�  ம�க�ைடேய  ந���ைகைய
வள��த  கைதக�.  அைவ  �ட
ந���ைகக���� �ைணேபா�ன.

 �ஜய�  இல�ைக��  வர�����ேத
��கம  ேகா�� இ��� வ�ததாக�  பல
வரலா���கார�க��  க���.  அத�கான
ேபா�ய  ஆதார�க�  இ�ைல.  ஆனா�
ப���  வ�பா�  ��களவ�க�ைடேய
�ஜய��  வ�ைக���  பல
வ�ட�க����  ��னேர  ஆர���ததாக
ச���ர� ���ற�. இளவரச� �ஜயைன
அவேனா�  அவ�  நணப�க�  700
ேபைர��  க�ப��  ஏ��  அவ�  த�ைத
எ�ப� நா� கட��னாேரா.  அேத ேபா�



வய�  வ�த�hகைள��  ��க�கைள��.
ெடெவாலா��  அவன�  ஆ�
சேகாதர�க��  ெகா��  வ�த�னா�>
ம�க� ம�ன�ட� ேபா� �ைற��டன�.
ேகாப��ற  ம�ன�,  ெடேவாைல��
அவன�  ஆ�  சேகாதர�கைள��
ேதா���  ஏ��  நா�கட��னா�.  
ேதா�  யா��பாண�,  பாண�ைற.
ெடா�ரா.  கா�  ஆ�ய  �ைற�க�கைள
ெச�றைட�த  ேபா�  ெடாலாைவ��
அவன�  சேகாதர�கைள��  கைர  ேசர
அ��ைற�க�க��  அ�ம�
வழ�க�பட��ைல.  இ����
ேதா�  கா���  இ��;�,  வட�ேக  14
ைம�;  �ர��� உ�ள �னகம  கைரைய
அைட�த�.

ச�ரா  எ�ற  ெத�வ�  அவ�கைள�



கா�பா��  கைர  ேச��த�.  ஆனா�
அவ�க�  கைர  ேச��த  ப����  ப���
ெத�வ�  எ�ற க�ண� அ�ம� காவ�
ெத�வமாைகயா�  அ�ெத�வ�  ஏ�
����ற�கைள  உ�வா��  அவ�கைள
கைர  ேசர  �டாம�  த��த�.
சேகாதரர�க�  த�க�
ஆ�த�கைள� ����� �� எ��தா�க�.
�யான� �ரா�ய�. அ�த ஏ� ேப�க��
ேடெவால  ம��ேம  த���  �ைழ�க
���த�,  அவ�  ேம�  ப���  ெத�வ�
ப�தாப�ப�� கைர ேசர அ�ம��த�.

�க�த  (��க�)  கட��  ப���
ெத�வ�ேதா�  ஒ�  உட�பா�  ெச��
ெடேவாைல  அ��வாழ  வ�ெச�த�.
��கம.  உனவ��ன.  ெதாட��வ.
�ராெகாட. ��ெதா�ட. அ�பலா�ெகாட.



பாண��ைற  ஆ�ய  ஊ�க��
வா�பவ�க��  ேநா�கைள
�ண�ப���வத�காக  ெடெவால���
கா��ைகக�; ெச���ளா�க�.

ெடெவால  ��கம��  இ���  6  ைம�
�ர��ல  உ�ள  �ராெகாட  �ராம���
வாழ�த  ஒ�  ெப�ேணா�  வாழ�
ெதாட��னா�.  ேவைல��லாத
ெடெவால>  ��கம���  �ன��  ஒ�
ைக�த�ேயா�  �ராெகாட��  இ���
ேபா�வ�h�.  ேபா� �� �����ேபா�
அ��>  ��  ேத�கா�க�  ஆ�யவ�ைற
ெகா��  ��  த�  ைவ�பா����
ெகா��பா�. அவேனா� வாழ�த அவன�
ைவ�பா����  அவ�ன  ெசய�
ஆ�ச�ய�ைத� ெகா��த�. எ�ப� ேவைல
இ�லாத  ெடெவாலவா�



இ�ெபா��கைள�  ெகா��வர  ���த�
என அவ� ேம� ச�ேத��தா�.

ெடெவால����  அவ���
ைவ�பா��யாக  இ��த  ெப�����>
�ல  வ�ட�க��  ஒ�  மக�  �ற�தா�.
அவ�  வள��த��  அ�ெப�  த�
ச�ேதக�ைத�  ேபா�க  “மகேன  உ�
த�ைத�ேகா  ேவைல  இ�ைல>  ஆளா�
�ன��  ��கம���  ேபா�  அ��,  ��.
ேத�கா�க�  ெகா��  வ��றா�.  அ�
எ�ப�  அவரா�  ����  எ�பைத  �
அ��� வா எ�� இரக�யமாக மக����
ெசா��  அ���னா�.  மக��
ெடெவால��க  ெத�யாம�  அவைன�
ெதாட�ந� ெச�� நட�பைத அவதா���
�� ���� வ�தா�.

“அ�மா  எ� த�ைத  கட�கைர  ம�ைண



அ��யாக��>  ��களாக��  த�
ைக�த���  ம��ரச��ைய�  ெகா��
மா���றா�.  கட�கைர  ஓர���  உ�ள
ெத�ைன மர�க�� இ��� ைகத�ைய�
பா���  ேத�கா�க�  ஆ��றா�.
அவ�ைடய ைக�த� ம��ரச�� வா��த�”
என� தா���� ெசா�னா�. இ�த� கைத
ஊ�  ம�க�ட�  ெவ�  �ைரவாக�
பர�ய�ம.  அவ�க�  ெடேலாைவ  ஒ�
ம��ரவா�  எ���  அதனா�  எைத��
ெச�� ��யவ� என �ைன�தன�.

 தன�  இரக�ய�ைத  ைவ�பா����
மக��  க��������டா�க�  என
அ�ந� ேகாப�ப�ட ெடெலாவா அவ�க�
இ�வைர��  ெகாைல  ெச�தா�
ெடெலாவா த� ைக�த�ைய� த�ேனா�
ெகா��  ெச�லாம�  ஊைர  ���



ெவ�ேய�னா�.  அ�  ைக�த�யான�,
�ைட�க�  ெபற��யாத  ஒ�  ெப��
மரமாக  வள��த�.  ஊ�வா�க�
ெடாேலாவைவ  வண�க�  ��ய  கட��
என� ��மா��� கா��ைக� ெச���
வண�க�  ெதாட��ள�.  இ���
��கமைவ�  தா���  ெச�ேவா�
உ��ய��  கா��ைக  ெச���ெய;
ெச�வா�க�;  த�க���  �ைம
�ைள��தவ�க���  எ�ராக,
ெடெலாேவா  ெத�வ��ட�  தம�
எ��க��� ஏதாவ� ��� நட�ேவ���;
என ேவ��ேகா� ைவ�பா�க�; இ� ஒ�
�த  ��யமா��.  எ����  சாப�
ெகா����  ேபா�  க�  உர��  �ளகா�
இ���ப�ேய சாப� ெகா��ப� இ� ஊ�
வழ�க�.



இ�ப���� உ��தான ேப� நடன� (Devil
Dance)  பாட�க�ட�  க��ரால  எ��
அைழ�க�ப��  �சா���  தலைம��
ெடெவேலா  எ�ற  ெத�வ����
சமா�பணமாக  உ�வ��  ஆ�வா�க�.
நடன���� ஏ�றவா� ம�வாசைன��ள
ேப��வழ��  ெமா���  பாட�க�
பா�வா�க�.  ேப�க��  �க�
ேதா�ற���  �க��கைள  தயா���,
அ�பலா�ெகாைட  ப����  ��பைன
ெச��றா�க�.  அ�  �க��க���
���லா�  பய�க�ைடேய  ஏக�ப�ட
�ரா�� உ��.

              ♣♣♣♣♣
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�லா��ய�
அ��க�.

ெபா�  �ேல��ர�  ஆ�ய  நா�,  ஒ�
கால���  இல�ைக  யா��பாண
இரா��ய���  தைலநகராக  இ��த
ந��ைர�  �ற��டமாக�  ெகா�டவ�.
யா��பாண�  ப�ேயாவா�  (St  John’s
College) க����� ஆர�ப� க�� க��,
ெகா���  ப�கைலக���



ெபௗ�க��ைற��  �ற��  ப�ட�
ெப�றவ�.  இல�ைக  தபா�  த��
�ைண�கள��� �ேர�ட அ��ய�சகராக
கடைமயா��,  அத�  ��ன�  �பா�  ,
அ�தா�, சா�ஜா, இ��லா��, அெம��கா
ஆ�ய  நா�க��  ெதாைல  ெதாட��
(Telecommunication  sector)   �ைற��
�ேர�ட  ெபா��யலாளராக  ேவைல
ெச�தவ�.  ��ன�  கனடா  “ெடல�”
(Telus)  ெதாைல  ெதாட��  �தாபன��ல
�ேர�ட  �கைமயாளராக  (Senior  Product
Manager) கடைமயா��, ஓ�� ெப�றவன.;

த�ேபா� நா� ஒ� கனடா �ரைஜ. ப��
வய��த�  ெகா�ேட  எ�த�
ெதாட��யவ�.  “��ய�;”  எ�ற
இைணய�தள ச��ைகைய நட��யவ�. 
கனடா  ஒ�றா�ேயா  மாகாண���



ெவ�வ�� த�� ப���ைகக���� எ��
வ��ேற�;.  ��  ��சாகா>,��  த�ழ�
ச�க���  ஐ��  வ�ட�க�  தைலவராக
இ��ேத�.  “பா�ைவ”  என�  �த�
����  ��ைத�  ெதா���.
நா�ஆ�கல����  த����  எ��
வ��ேற�;.

ஆ��ல���-

Short Stories from Sri Lanka

Hinduism a Scientific Religion & Some
Temples in Sri Lanka.

Sufferings of Innocent Souls ( Short stories on
HR Violations)

The Dawn ( A novel of an Immigrant family
to Canada from Jaffna – Sri Lanka)



Strange Realtionship (21 Short Stories)

.அ�ய ��கைள��

த���:

����ர உற� (��கைத� ெதா���)

அழ� (��கைத� ெதா���)

அ�� (க�ைதக�)

வள�� வ�க�( (ச�ைத� ப��த�)

அ���ேகா� ஆவண� (க��ைரக�)

ேகா�ர த�சன� ேகா� ���ய�;

ஆ�ய ��கைள ெவ�����ேள�.



“�க�க�” என�  ��றாவ� 21 கைதக�
அட��ய ��கைத� ெதா���.

♣♣♣♣♣

kulendiren2509@gmail.com


